
                                                                                                                                       
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับส่ือและการสอนการนวดไทย
แบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน โดยนําเสนอ  
ตามลําดับดังนี้ 

1. ส่ือและประเภทของสื่อ 
2. การนวดไทย 
3. หลักสูตรการนวดไทย 
4. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
1. สื่อและประเภทของสื่อ 
 

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก  เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐาน การดํารงชีวิต
ไดเปนอยางดี ทําใหการสรางที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถผลิตสินคาและใหบริการตาง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยมากขึ้น ทําใหระบบการผลิตสามารถ  ผลิตสินคาไดเปน
จํานวนมากมีราคาถูกลง  สินคาไดคุณภาพ  มีการติดตอส่ือสารกันไดสะดวก  การเดินทางเชื่อมโยง
ถึงกันทําใหประชากรในโลกติดตอรับฟงขาวสารกันไดตลอดเวลา  จะเห็นไดชัดวาเทคโนโลยีไดเขา
มามีบทบาทอยางมาก การพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็ว เมื่อมีการพัฒนาอุปกรณทางดานคอมพิวเตอร
และสวนประกอบจะเห็นไดวาในชวงสี่หาปที่ผานมาจะมีผลิตภัณฑใหม  ซ่ึงมีคอมพิวเตอรเขาไป
เกี่ยวของใหเห็นอยูตลอดเวลา 

บราวน  และคณะ  (อางใน  เรืองวิทย  นนทภา  และคณะ, 2542:22)  กลาววา “เทคโนโลยี 
การเรียนการสอน  คือ  วิธีระบบของการวางแผนการดําเนินงาน  และการประเมินผลกระบวนการ
ทั้งหมดของการเรียนการสอน  ภายใตจุดมุงหมายเฉพาะและตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิจัยการเรียนรู  
และการสื่อสารของมนุษยจากแหลงการเรียนตาง ๆ เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพของการสอน”  
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เทคโนโลยีการเรียนการสอน  หมายถึง  การจัดแจงสภาพการเรียนการสอนอยางมีระบบ  เพื่อที่จะ
นําความรูเกี่ยวกับการเรียนรู  มาเปนภาคปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดถึงการกระทํา
ใหการเรียนรูนั้นบรรลุถึงจุดมุงหมาย การสื่อความหมายมาพัฒนาการเรียนการสอนใหสูงขึ้น   
การวางแผนของครูเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง  ในการนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่
กําหนด  สภาพทองถ่ิน  ความพรอมของโรงเรียน  และความแตกตางของผูเรียนจะเปนตัวกําหนดวา
ครูควรจะใชกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบใด  จึงจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามจุดประสงคของหลักสูตร 

บราวน  และคนอื่น ๆ (Brown and other, 1973:584) ใหความหมายวา ส่ือการสอน หมายถึง
จําพวกอุปกรณทั้งหลายที่สามารถเสนอความรูใหแกผูเรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึง
กิจกรรมตาง ๆ ไมเฉพาะที่เปนวัสดุหรือเครื่องมือเทานั้น เชนการศึกษานอกสถานที่ การสาธิต  
การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ   

เทคโนโลยีการศึกษา  เปนการประยุกตเอาเทคนิค  วิธีการ  แนวความคิด  อุปกรณ  และ
เครื่องมือใหม ๆ มาใช  เพื่อชวยแกปญหาของการศึกษา  ทั้งในดานการขยายงานและดานการปรับปรุง
คุณภาพของการเรียนการสอนตามนัยนี้  เทคโนโลยีการศึกษาจึงครอบคลุมเรื่องตาง ๆ  3 ดาน  คือ  
การนําเอาเครื่องมือใหม ๆ มาใชในการเรียนการสอน  การผลิตวัสดุการสอนแนวใหม  และการใช
เทคนิควิธีการใหม ๆ การประยุกตเอาวัสดุ  อุปกรณและเทคนิควิธีการตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่ง  
หรือหลายอยางผสมผสานกันในเชิงระบบมาผลิตใชและพัฒนาการศึกษาในรูปแบบสื่อสารมวลชน  
(ไดแก  ส่ือ ส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร  
อินเทอรเน็ต  มัลติมีเดีย)  และโทรคมนาคม  (โทรศัพท  เครือขายโทรคมนาคม  การสื่อสารอื่น ๆ)  
เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดตามความตองการของผูเรียนในทุกเวลาและสถานที่ตลอดชีวิต  
(ไพรัช  รามนัฎ, 2540:4-5) 

การเรียนการสอนเปนระบบหนึ่งในการศึกษา ซ่ึงตองอาศัยส่ือการเรียนการสอนเปนตัวกลาง
ในการถายทอดความรูไปสูผูเรียน ส่ือการเรียนการสอนเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน 
ผูสอนจะตองใชส่ือเพื่อถายทอดความรูไปสูผูเรียนและผูเรียนก็ตองใชส่ือเพื่อการเรียนรู  

เปรื่อง  กุมุท  (2519:1)  กลาววา ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงตาง ๆ  ที่ใชเปนเครื่องมือ  หรือ
ชองทางสําหรับทําใหการสอนของครูถึงผูเรียนและทําใหผูเรียนเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายที่ครูวางไวเปนอยางดี  

ชม  ภูมิภาค  (2524:5) ใหความหมายวา ส่ือการเรียนการสอน หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่เปน
สวนของเทคโนโลยีการศึกษา เปนพาหะที่จะนําสารหรือความรูไปยังผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู  
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การใชส่ือการเรียนการสอนจําเปนตองมีการวางแผน เพื่อใหผลที่ออกมาตรงตามจุดมุงหมาย
ที่วางไว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงมีหลักดังนี้ 

1. เลือกสื่อที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 
2. เลือกสื่อที่สอดคลองกับการตอบสนอง และพฤติกรรมขั้นสุดทายของผูเรียนที่

คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้น 
3. เลือกสื่อที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณเดิมของแตละคน 
4. เลือกสื่อที่พอจะหาได และสะดวกแกการนํามาใช 

                    กิดานันท  มลิทอง (2543:79-80) ไดแบงประเภทของสื่อการสอนไว 5 ประเภท โดยแบง
ตามทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources) เปนสื่อท่ีออกแบบขึ้นเพื่อจุดมุงหมายทางการศึกษา 
และส่ือที่อยูทั่วไปแลวนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ไดแก 

1. คน (People) ในการศึกษาโดยตรงนั้น หมายถึงบุคคลที่อยูในระบบโรงเรียน
ไดแก ครูผูบริหาร ผูแนะแนวการศึกษา ผูชวยสอน หรือผูที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียนรู 
สวนคนตามความหมายของการประยุกตใชนั้น ไดแก คนที่ทํางาน หรือมีความชํานาญงาน            
ในแตละสาขาซึ่งมีอยูในวงสังคมโดยทั่ว ๆ ไป ซ่ึงคนเหลานี้นับเปนผูเชี่ยวชาญ ถึงแมจะไมใช       
นักการศึกษาแตก็สามารถจะชวยอํานวยความสะดวก หรือมาเปนวิทยากรเพื่อเสริมการเรียนรูได   
ในการใหความรูแตละดาน เชน ศิลปน นักการเมือง นายธนาคาร ชางซอมรถยนต ฯลฯ เปนตน 

2. วัสดุ (Materials) วัสดุในการศึกษาโดยตรงจะเปนประเภทที่บรรจุเนื้อหา 
บทเรียนรู โดยรูปแบบของวัสดุมิใชส่ิงสําคัญที่จะตองคํานึงถึง เชนหนังสือ สไลด ฟลมสตริป    
แผนที่ หรือส่ือตาง ๆ ที่ใชรวมกันซึ่งเปนทรัพยากรทางการเรียน และไดรับการออกแบบเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกในการเรียน สวนวัสดุที่นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนจะมีลักษณะ
เชนเดียวกับวัสดุที่ใชในการศึกษา แตเนื้อหาที่บรรจุในวัสดุนั้นสวนมากจะอยูในรูปของการให
ความบันเทิง เชนการจัดนิทรรศการภาพเขียน หรือภาพยนตร สารคดีชีวิตสัตว เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้
มักถูกมองไปในรูปของความบันเทิงแตสามารถใหความรูทางการศึกษาไดเชนกัน 

3. อาคารสถานที่ (Settings) หมายถึง ตัวตึก ส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลเกี่ยวของกับ
ทรัพยากรรูปแบบอื่น ๆ สถานที่สําคัญในการศึกษา ไดแก ตัวตึกและสถานที่อ่ืน ๆ ที่ออกแบบมา
เพื่อการเรียนการสอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด หอประชุม สนามเด็กเลน สวนสถานที่ตาง ๆ    
ในชุมชนก็สามารถใชเปนทรัพยากรสื่อการเรียนได เชน โรงงาน ตลาด สถานที่ทางประวัติศาสตร 
เปนตน 
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4. เครื่องมือและอุปกรณ (Tool and Equipment) เปนทรัพยากรการเรียนรูที่ชวยใน
การผลิต หรือใชรวมกับทรัพยากรอื่น สวนมากเปนเครื่องมือทางดานโสตทัศนูปกรณ หรือเครื่องมือ
เครื่องใชตาง ๆ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

5. กิจกรรม (Activities) โดยท่ัวไปและกิจกรรมที่กลาวถึงนี้มักเปนการดําเนินงาน     
ที่จัดขึ้นเพื่อกระทํารวมกับทรัพยากรอื่น ๆ หรือเปนเทคนิควิธีการพิเศษเพื่อการเรียนการสอน เชน 
การสอนแบบโปรแกรม และสถานการณจําลอง หรือการจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหลานี้มักมี
วัตถุประสงคเฉพาะที่ตั้งขึ้นโดยมีการใชวัสดุการเรียนเฉพาะวิชา หรือมีวิธีการพิเศษในการเรียน  
การสอน  

ขั้นตอนการใชสื่อการเรียนการสอน 
การใชส่ือการเรียนการสอนเพื่อประกอบการเรียนรูหรือการศึกษานั้น ผูสอนจําเปนตอง

มีความรูในการใชส่ือการเรียนการสอน ดังนี้ 
ขั้นเลือก ในปจจุบันสื่อการเรียนการสอนมีมากมายหลายชนิด จึงเปนการยากที่ผูสอน

จะตัดสินใจวาจะเลือกใชส่ือใดดี มีแนวทางในการเลือก โดยพิจารณาความเหมาะสมจากวัตถุประสงค
การสอน เนื้อหาวิชา ผูเรียน ความนาสนใจของสื่อ เวลา และสถานที่ 

ขั้นเตรียมการ เมื่อผูสอนทําการเลือกสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนไดแลว กอนใช
ส่ือก็ตองเตรียมการใชส่ือ โดยการเตรียมตัวผูสอน ตัวผูเรียน ตัวส่ือ และสถานทีใ่นการใชส่ือ 

ขั้นการใชส่ือ หลังจากไดเตรียมการใชส่ือการเรียนการสอนแลว ขั้นใชส่ือ  
ซ่ึงมีหลักสําคัญคือ ใชส่ือใหตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และใชในเวลาที่กําหนดไว 

ขั้นประเมินผล ขั้นตอนสุดทายของการใชส่ือการเรียนการสอน คือข้ันประเมินผล
เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และผลที่เกิดขึ้นวาตรงตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ควรปรับปรุง
แกไขอยางไรบาง การประเมินผลควรประเมินในดานของผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และผลการใชส่ือ
(หนูมวน  รมแกว, 2545:111-113)        

เมื่อโลกกาวเขาสูศตวรรษที่  21  การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ นับเปนชวงเวลาที่วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว และมีบทบาทอยางสูงตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอีก
ยุคหนึ่ง ชวงเปลี่ยนผานจากคริสตศตวรรษที่ 20 สูคริสตศตวรรษที่ 21 จะเปนจุดเปลี่ยนแปลง  
ที่โลกกาวสูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางกวางขวาง เทคโนโลยีมีบทบาทอยางสูงตอการ
กําหนดโฉมหนาของสังคมยุคใหม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู และความสัมพันธระหวางผูคน
จะสะทอนการปรับตัวของผูคนที่รับเอาเทคโนโลยีเหลานี้ไปใช ลักษณะการอยู การกิน การแตงกาย 
อาชีพการงาน การหาความบันเทิงพักผอนหยอนใจ รวมไปถึงวิธีการเรียนรู การเก็บรักษา  และ   
การถายทอดองคความรูตาง ๆ จะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นที่ตนกําเนิดของ
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เทคโนโลยี  คือสหรัฐอเมริกา กลาวกันวา มันจะนําพากันไปเปนเชนนี้ทั่วโลก และไดใชคําวา 
“กระแสโลกานุวัตร”  เรียกแทนปรากฏการณนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลไดเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ อันนํามาซึ่งพลังควบคุมส่ังงานของคอมพิวเตอร และการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี เครือขายโทรคมนาคม มิติใหม (พรพิไล  เลิศวิชา, 2544:13-14) 
 สื่ออิเล็กทรอนิกสแบบใหม (New electronic media) 
                   แม็คควิล (McQuail ,1987:60-61) ไดกลาววา ส่ืออ ิเล็กทรอนิกสสมัยใหม “Telematic 
media” เนื่องจากที่มาของสื่อตัวลาสุดเกิดจากการผสมผสาน  “ระบบโทรคมนาคม” เขากับ      
“ระบบสารสนเทศ” จุดเริ่มตนของส่ือใหมนี้เกิดขึ้นในราว ๆ ทศวรรษ 1970 โดยมีลักษณะที่สําคัญ
คือ การรวมเอาหนวยแสดงผลที่เปนภาพ (เชน จอโทรทัศน) เขาเปนระบบเครือขายของคอมพิวเตอร 
                   1. สวนผสมทางเทคโนโลยี ประกอบดวยหลายสวนผสม เชน       

1.1 ระบบแพรกระจาย (transmission) โดยผานสายเคเบิล หรือดาวเทียม  
1.2 ยอขนาดใหเล็กลงมาก เชน ขนาดของแผนดิสกที่ใชเกบ็ขอมูล 
1.3 การเก็บ และการเรียกสารสนเทศมาใช 
1.4 การแสดงผล (ใชการผสมผสานทั้งตัวอักษร และกราฟก) 
1.5 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร 

2. ลักษณะสําคัญของสื่ออ ิเล็กทรอนิกสแบบใหม เปนลักษณะที่ตรงกันขามกับสื่อเกา ๆ 
คือ 

2.1 กระจายอํานาจ (decentralization) การผลิต และการใหบริการไมถูกผูกขาด และ
ควบคุมจากฝายผูสงสาร 

2.2 มีสมรรถนะสูง (high capacity) เชน เคเบิล และดาวเทียมสามารถลดคาใชจายใน
การสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการติดตอส่ือสารไดมากพรอมทั้งยนระยะทาง และเวลา 

2.3 ลักษณะอินเทอรแร็กทีวีตี้ (interactivity) ผูรับสารสามารถจะปอนกลับปฏิกิริยา
ไปยังผูสง สามารถเลือกติดตอกับผูรับสารดวยกันไดโดยตรง 

2.4 รูปแบบของการใชเนื้อหา และประเภทรายการทําไดอยางหลากหลาย 
3. ลักษณะความเปนลูกผสม (Hybrid medium) ส่ือใหม ๆ ที่เกิดขึ้นนี้อาจถือไดวาเปน

ลูกผสมจากสื่อที่มีอยูเดิม เชน โฮมวีดิโอ (Home video) คือ ลูกผสมระหวางโทรทัศนกับภาพยนตที่
ทําใหรูปแบบการใชมีลักษณะยืดหยุนมากขึ้น 

สรุปไดวาลักษณะความเปนลูกผสมดังกลาวสงผลตอเนื่องมาถึงการทาทายการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบการผลิต การกระจาย และรูปแบบพื้นฐานของการนําเสนอขอมูลขาวสาร ตัวอยางเชน   
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เรื่องการผลิตไมจําเปนตองเปนผลงานขององคกร หรือบริษัทใหญ ๆ เทานั้น หรืองานของนักขาว 
และนักเขียน แตปจจุบันจะใชคอมพิวเตอรมากขึ้น เปนตน         

ระบบวีดิโอ 
ระบบวีดิโอที่ใชในปจจุบันอาจแบงเปน  2  ระบบ  คือ  ระบบแอนะล็อก (Analog)  

กับระบบดิจิทัล (Digital) 
แอนะล็อกวีดิโอ  เปนวีดิโอทั่วไปที่ใชงานกันอยู  หรือวีดิโอตามรานเชาวีดิโอทั่วไป  

ซ่ึงวีดิโอในระบบแอนะล็อก จะมีคุณภาพพอใชแตก็เทียบกับ ดิจิทัล วีดิโอไมได  วีดิโอในระบบนีจ้ะ
เก็บขอมูลภาพและเสียงในรูปแบบของสัญญาณไฟฟา  มีลักษณะเปนคล่ืนและเก็บขอมูลในมวนเทป  
โดยมากจะเปนเทปแบบวีดิโอโฮมสิสเตม (Video Home System)ซ่ึงเทประบบวีเอชเอส   ถูกพัฒนาโดย
บริษัท  พานาโซนิค (Panasonic) จํากัด อุปกรณที่ใชบันทึกขอมูลในลักษณะแอนะล็อกวีดิโอ ไดแก  
กลองวีดิโอ วีดิโอในระบบนี้ จะมีความไวตอการผิดเพี้ยนสูงเมื่อสงออกไปไกล ๆ หรือเมื่อบันทึก     
ตอกันหลาย ๆ ทอด ทําใหคุณภาพของภาพและเสียงลดลงและขอเสียอีกอยางของการใชเทปแบบ 
วีเอชเอส ในการบันทึกขอมูลคือ  การตัดตอวีดิโอตองเสียเวลาในการหมุนเทปเพื่อหาตําแหนงที่
ตองการ 

ดิจิทัลวีดิโอ  เปนระบบวีดิโอท่ีใชวิธีการบันทึกขอมูลภาพและเสียงในระบบดิจิทัล 
กลาวคือ  บันทึกขอมูลเปนตัวเลข   (0 กับ 1)  แทนการบันทึกขอมูลเปนลักษณะคลื่น อันที่จริงแลว 
ดิจิทัลวีดิโอ มีการบันทึกขอมูลเปนลักษณะคลื่นเชนกัน  แตไดมีการแปลงลักษณะคลื่นตาง ๆ  
ไปเปนตัวเลข  ขอดี ของวีดิโอในระบบนี้คือ  การใชงานจะไมมีการผิดเพี้ยนของสัญญาณไมวาจะมี
การสงสัญญาณผานสายสัญญาณหรืออากาศในระยะใกลหรือไกลก็จะทําใหสัญญาณจากจุดเริ่มตน
ถึงจุดปลายทางยังคงเหมือนเดิมทุกอยาง  เพราะขอมูลท้ังหมดถูกแปลงเปนตัวเลขสามารถบันทึกตอ
กันหลาย ๆ  ทอดไดโดยไมมีการสูญเสียของขอมูล  สามารถบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลงไดตาม
ความตองการ  สามารถใสภาพ  เสียง  แอมิชันและกราฟกตาง ๆ ได  และสามารถทํางานในลักษณะ
โตตอบกับผูใชได การบันทึกขอมูลสามารถบันทึกลงมวนเทปหรือบันทึกขอมูลลงฮารดดิสกก็ได   
ซ่ึงจะทําใหการติดตอวีดิโอในระบบดิจิทัลทําไดงายขึ้นมากโดยใชคอมพิวเตอร  ซ่ึงสามารถหาตําแหนง
ของขอมูลที่ตองการไดงายกวาแบบดิจิทัล  ตัวอยางวีดิโอในระบบดิจิทัล ไดแก วีซีดี  ดีวีดี เปนตน 
(ศุภสิทธิ์  นาคเสน, 2546:5-8) 

ภาพเคลื่อนไหว 
วิธีการที่จะทําใหภาพเกิดการเคลื่อนไหวไดนั้นสามารถที่จะทําไดหลายวิธีเชน โดย

วิธีการประดิษฐของคาสเลอร  (Kasler)  เรียกวา  เครื่องมูโตสโคป  (Mutoscope)  ซ่ึงประดิษฐขึ้นประมาณ
ป  ค.ศ.1895  โดยวิธีการเขียนภาพนิ่งที่ตอเนื่องหลาย ๆ ภาพ แลวนํามาติดซอนไวทีละภาพบน   
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แกนกลมที่หมุนรอบตัวเอง  ในขณะที่แกนหมุนภาพจะถูกบังคับใหดีดออกทีละภาพ  ตําแหนงที่
ภาพดีดออกจะตรงกับชองที่เจาะไวสําหรับมอง  เมื่อหมุนแกนกลมภาพก็จะดีดใหเห็นทีละภาพ   
เมื่อหมุนไปเรื่อย ๆ แลวดูจากชองมองก็จะเห็นภาพเหลานั้นเคลื่อนไหวไดแลวแตการกระทํา      
ของอิเล็กตรอนที่ยิงมา  วิธีการนี้เปนหลักการเบื้องตนของโทรทัศน (สุทัศน บุรีภักดี, 2528:2-3) 

ระบบของวีดิโอ 
รูปแบบของวีดิโอในแตละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน แบงตามภูมิภาคที่ใชงาน 

ชนิดของกลองและอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของโดยจะมีอยูทั้งหมด  3  ระบบ ดังนี้ 
1. พอล (PAL) เปนระบบวีดิโอที่มีความละเอียดในแนวนอนเทากับ  625  เสน ใชอัตรา

ภาพตอวินาที (Frame Rate) เทากับ 25 เฟรมตอวินาที  วีดิโอระบบนี้จะใชในประเทศออสเตรเลีย  
เบลเยียม  จีน  ฟนแลนด  นิวซีแลนด  เยอรมัน  ฮองกง  อิตาลี  สิงคโปร  มาเลเซีย  และไทย  เปนตน 

2. เอนทีเอสซี (NTSC) เปนระบบวีดิโอที่มีความละเอียดในแนวนอนเทากับ 525  เสน 
ใชอัตราภาพตอวินาที (Frame  Rate) เทากับ  29.97  เฟรมตอวินาที  วีดิโอระบบนี้จะใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  แคนนาดา  โคลัมเบีย  แม็กซิโก  ไตหวัน  ฟลิปปนส  เปนตน 

3. เซคั่ม (SECAM) เปนระบบวีดิโอท่ีมีความละเอียดในแนวนอน 625 เสน ใชอัตรา
ภาพตอวินาที เทากับ  25  เฟรมตอวินาที  วีดิโอระบบนี้จะใชในประเทศบัลแกเรีย  ฝร่ังเศส  อิรัก  
อิหราน  รัสเซีย  โปรแลนด  เปนตน 

ในปจจุบันกลองวีดิโอที่มีขายทั่วไปมีอยูหลายระบบ  เชน วีเอชเอส 8 มิลลิเมตร ไฮเอตดีวี    
ดิจิทัล  8 เปนตน  แตละระบบก็จะมีคุณภาพในการบันทึกขอมูลภาพ  เสียง และการอัดสําเนารวมไป
ถึงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชแตกตางกันไป  กอนการซื้อควรศึกษากลองแตระบบใหดีกอน  ดังนี้ 

วีเอชเอส (VHS)  เปนวีดิโอแบบแอนะล็อก มาตรฐานที่ใชกันทั่วไปตามรานเชาหรือ
ตามบาน  เครื่องเลนวีดิโอสวนมากจะเปนเครื่องเลนในระบบนี้  วีดิโอระบบนี้มีคุณภาพไมคอยจะดี
มากนัก  เหมาะสําหรับการบันทึกภาพไวดูแตไมเหมาะสําหรับบันทึกภาพเพื่อนํามาตัดตอ โดยทั่วไป
จะบันทึกขอมูลไดประมาณ  2 ช่ัวโมง  กลองที่ใชกับเทประบบนี้จะมีขนาดใหญ  เนื่องจากเทปมี   
ขนาดใหญ  ถึงแมจะมีกลองรุนใหม ๆ  ที่ใชเทประบบอื่นที่มีขนาดเล็กกวา  แตหากตองการถายภาพ     
เพื่อมาเลนกับเครื่องเลนวีดิโอ   

ซุปเปอรวีเอชเอส (Super  VHS)  เปนวีดิโอแบบแอนะล็อก ที่พัฒนาจากวีดิโอระบบ   
วีเอชเอส โดยสามารถบันทึกขอมูลที่มีคุณภาพดีกวาแบบวีเอชเอส และมีความละเอียดของภาพมากกวา  
สวนมากเทประบบนี้จะบันทึกในระบบไฮไฟสเตอริโอ (Hi Fi Stereo) สามารถบันทึกขอมูลได
ประมาณ  2  ช่ัวโมงพอ ๆ  กับเทประบบวีเอชเอส  แตขอเสียของเทประบบนี้คือ ไมสามารถนํามาใช
กับเครื่องเลนวีดิโอทั่วไปไดโดยตรง 
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วีเอชเอส - ซี (VHS Compact)  เปนวีดิโอแบบแอนะล็อกอีกแบบหนึ่งที่พัฒนามาจาก    
วีดิโอเทประบบวีเอชเอส  โดยไดยอขนาดใหเล็กลงสามารถเก็บขอมูลไดประมาณ  30-40  นาที  
เนื่องจากมีขนาดเล็กลงจึงทําใหวีดิโอมีความละเอียดของภาพเล็กนอยลง  แตก็ทําใหขนาดของกลอง
เล็กลงดวย  ทําใหพกพาสะดวกขึ้น  การใชงานสามารถนํามาใชกับเครื่องเลนวีดิโอแบบวีเอชเอส  
ไดแตตองใชกลองเทปเปลี่ยนขนาดชวย (Tape Adapter) 

เอส-วีเอชเอส - ซี (Super  VHS-C)  เปนวีดิโอแบบแอนะล็อกที่พัฒนาตอมาจากเทป
แบบเอส-วีเอชเอส  โดยไดยอขนาดเทากับเทปแบบวีเอชเอส –ซี แตเทปแบบเอส-วีเอชเอส-ซี นี้จะมี
คุณภาพที่ดีกวาแบบวีเอชเอส-ซี  บันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ(Stereo)สามารถบันทึกขอมูลได
ประมาณ 30-40 นาที  แตก็ยังมีขอเสียที่ไมสามารถใชงานกับเครื่องเลนวีดิโอแบบวีเอชเอส ทั่วไปได 

8 มิลลิเมตร (8mm) เปนเทปแบบแอนะล็อก ที่ไดรับความนิยมมาก  เนื่องจากเทปมี
ขนาดเล็กเพียง  8 มิลลิเมตร  ทําใหกลองที่ใชเทปนี้มีขนาดเล็ก และราคาถูก  เทปแบบนี้สามารถ
บันทึกขอมูลได  120  นาที  คุณภาพของวีดิโอพอใชได  โดยท่ัวไปจะบันทึกเสียงในระบบโมโน
(Mono) แตก็มีบางรุนทีสามารถบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอได  แตมีขอเสียคือไมสามารถใชเลน
กับเครื่องเลนวีดิโอทั่วไป หรือเครื่องเลนวีดิโอระบบวีเอชเอสได  ตองเลนจากตัวกลองเทานั้น 

ไฮแอต  (Hi 8)  เปนเทปแบบ แอนะล็อก อีกแบบหนึ่งที่พัฒนามาจากเทปแบบ  8 มิลลิเมตร 
โดยมีคุณภาพ และมีความละเอียดของภาพมากกวาแบบ  8 มิลลิเมตรธรรมดา บันทึกเสียงในระบบ
สเตอริโอเทปมีขนาดเทากับเทปแบบ  8 มิลลิเมตร สามารถบันทึกขอมูลไดถึง  120  นาที  แตก็ยังมี
ขอเสียเชนเดียวกับเทปแบบ 8 มิลลิเมตร คือไมสามารถใชกับเครื่องเลนวีดิโอระบบวีเอชเอสได 

ดีวี (DV) ในป 1994 บรรดาผูผลิตตาง ๆ  กวา  60  บริษัทไดประชุมกันเพื่อกําหนด
รูปแบบมาตรฐานของเทป ดิจิทัล สําหรับสินคาประเภทผูใชทั่วไป(Consumer product)จึงไดกําหนด
รูปแบบ ดีวีโอ โดยเทปแบบดีวีเปนเทปที่บันทึกขอมูลในรูปแบบดิจิทัล โดยจะตองมีการบีบอัด
ขอมูลกอนดวยอัตรา 5:1 กลาวคือ ตัดขอมูล 4  ใน 5  สวนทิ้ง  แตเนื่องจากวิธีการบีบอัดแบบดิจทิลัที่
ซับซอนจึงทําใหภาพยังคงคุณภาพที่ดีเยี่ยม  การบันทึกเสียงมีทั้งแบบ 2 ชอง และ 4 ชอง สัญญาณใน
ระบบ ดิจิทัล  มีความละเอียดของภาพสูงกวาแบบอื่น ๆ  สามารถบันทึกขอมูลไดตั้งแต  60  นาทีถึง  
240  นาที  เทปแบบดีวีจะมีอยูดวยกัน  2  แบบ  คือเทปแบบมาตรฐานสามารถบันทึกขอมูลไดสูงสุด  
240  นาที และเทปแบบมินิดีวี (mini DV) แบบนี้เปนเทปแบบดีวีที่ออกแบบใหมีขนาดเล็กลงอีก  
สามารถบันทึกขอมูลไดสูงสุด  60  นาที  เทปในระบบดีวียังสามารถแยกออกไดอีกเปน 2 ประเภท  
คือ 
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ดีวีซีโปร (DVC pro) เปนเทปแบบดีวีที่บริษัทพานาโซนิคนําไปปรับปรุงใหมีความเร็ว
เพิ่มขึ้นอีก  80% มีคุณภาพที่สูงขึ้นอีก  มีการเพิ่มแถบบันทึกสําหรับเสียงแบบแอนะล็อก เพื่อใหผูตัดตอ
ไดยินเสียงขณะผานเทปไปมา 

ดีวีแคม (DVcam) เปนเทปแบบดีวี ที่บริษัทโซนี่ไดนําไปปรับปรุงใหมีความเร็ว
เพิ่มขึ้นอีก 50% พรอมทั้งมีการขยายแถบบันทึกใหกวางขึ้นเพื่อใหเกิดความทนทาน และชวยในการ
สับเปลี่ยนเทปไดดีขึ้น  ดานคุณภาพจะยังคงมีคุณภาพเชนเดียวกับมินิดีวี 

ดิจิทัล 8 (Digital 8) เปนฟอรแมตสําหรับกลองถายวีดิโอที่พัฒนาโดยบริษัทโซนี่นํา
เทคโนโลยีดีวี และเรียกชื่อระบบใหมนี้วา ดิจิทัล  8  เนื่องจากเทปไฮแอตสามารถซื้อหาไดงาย และ   
มีราคาถูกกวาเทปแบบดีวี  กลองถายวีดิโอแบบดิจิทัล 8  สามารถอานขอมูลจากเทปไฮแอตในแบบ  
แอนะล็อกได  ขอเสียของกลองดิจิทัล  8  คือ  ไมสามารถนําเทปประเภทดีวีมาใชงานรวมกันไดสําหรับ 
คุณภาพเทปดิจิทัล   8  มีคุณภาพไมแตกตางกับเทปประเภท ดีวี (ศุภสิทธิ์  นาคเสน, 2546:5-8) 

เทคนิคการเลือกซ้ือกลองวีดิโอ 
การเลือกซื้อกลองวีดิโอ  มีส่ิงที่ควรพิจารณากอนซ้ือดังตอไปนี ้
1. การเลือกระบบ  กรณีมีงบประมาณไมมากพอที่จะซื้อกลองระบบดิจิทัล ควรเลือก

ซ้ือกลองระบบแอนะล็อก ระบบไฮแอต (Hi 8) ซ่ึงเปนกลองที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของกลอง ระบบ 
แอนะล็อก  แตถามีงบประมาณเพียงพอควรเปนกลองระบบดิจิทัลจะดีกวา ซ่ึงกลองดิจิทัล  มี 2 รูปแบบ 
คือกลองดิจิทัล 8  และกลองดีวี โดยที่กลองดิจิทัล 8 จะมีราคาถูกกวากลองแบบดีวี  คุณภาพของวีดิโอ
เทากับดีวี  แตกลองดีวีจะมีขนาดเล็กกวา  และมีเทคโนโลยีในการบันทึกภาพทั่วไป  ที่ดีกวากลองดิจิทัล 
8 และที่สําคัญหากจะใชกลองดิจิทัล 8  ก็ตองเปนกลองของบริษัทโซนี่ เทานั้น 

2. จอภาพ  แนะนําวาควรเปนแบบที่มีจอภาพแอลซีดี (LCD) อยูดานนอก และมี
ชองมองภาพเล็กดวย  โดยจอภาพใหญภายนอกจะชวยใหผูถายรูสึกเปนอิสระในการถายภาพ
มากกวาการมองภาพจากชองมองภาพเล็กอยางเดียว  และในกรณีมีแสงสะทอนผูถายสามารถดูภาพ
จากชองมองภาพเล็กแทนได 

3. ความสามารถในการซูม (zoom) ภาพ โดยการซูม (zoom) ภาพจะมีอยู 2 แบบ คือ 
ออฟติคอนซูม (Optical zoom) คือ การใชเลนซจริงในการซมภาพเขามา แตออฟติคอนซูม (Optical zoom) 
จะเปนการใชคอมพิวเตอรชวยโดยทีก่ารซูม (zoom) แบบดิจิทัลจะมีคณุภาพไมดีเทา แบบออฟติคอน
ดังนั้นกอนซื้อกลองควรตรวจสอบกอนวากลองนั้นใชวิธีซูม (zoom) แบบไหนสามารถซูม (zoom) 
ไดเทาใด 
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4. ควรเปนกลองที่มีคา  ถายภาพกลางคืน เชน ขนาด 2 ลักซ (Lux) ซ่ึงจะชวยให
ถายภาพในที่มืดไดดี  โดยทั่วไปกลองถายวีดิโอในปจจุบันจะมีคา 0 ลักซ (Lux) หมายถึงสามารถ
บันทึกภาพในที่มืดสนิทได 

5. ควรมีระบบปองกันภาพสั่นไหว 
6. หากเปนกลองดิจิทัล ควรเปนกลองที่มีชองตอสัญญาณเขา (DV In) และตอสัญญาณ

ออก (DV  Out)  
วิธีการสรางวีดิโอ คือ การถายภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาเรียงตอกัน และใชความเร็ว 

ในการแสดงผลในแตละภาพดวยความเร็วท่ีเหมาะสม  ทําใหผูชมสามารถมองเห็นวาเปนภาพเคลื่อนไหว     
เชน แสดงภาพ  20  ภาพตอวินาที  โดยแตละภาพที่แสดงผลจะเรียกวา  เฟรม (Frame) หากจํานวน
ภาพท่ีแสดงผลตอวินาทีนอยไปก็จะทําใหเห็นภาพไมตอเนื่องหรือไมนุมนวลมีลักษณะกระตุก  
แตถามีจํานวนภาพที่แสดงผลตอวินาทีมากไปก็จะทําใหภาพเร็วกวาปกติดวย  โดยปกติอัตราภาพตอ
วินาที  (Frame Rate)  มาตรฐานของระบบพอล (PAL) จะใช 25 เฟรมตอวินาที และระบบเอนทีเอสซี        
(NTSC) จะใช 29.97 เฟรมตอวินาที 

นอกจากความเร็วในการแสดงภาพตอวินาทีแลว  ความละเอียดของภาพในแตละ
เฟรมก็จะมีผลตอคุณภาพของวีดิโอดวย  วีดิโอซีดีมาตรฐานจะมีความละเอียดอยูที่  352x288 พิกเซล 
(Pixels) ในระบบพอล (PAL) และ 350x240 พิกเซล (Pixels) ในระบบเอนทีเอสซี (NTSC) หาก
ตองการใหวีดิโอมีคุณภาพดีขึ้น  ก็ใหใชความละเอียดที่สูงขึ้น เชน  640x480  พิกเซล (Pixels) แตก็
จะทําใหไฟลมีขนาดใหญขึ้นตามไปดวย  แตถาตองการใหวีดิโอมีขนาดเล็กลงก็สามารถใชความ
ละเอียดที่ต่ําลงได  แตก็จะทําใหคุณภาพของวีดิโอลดลงดวย (อรวินท  เมฆพิรุณ, ม.ป.ป:35-38) 

บันทึกเสียงกํากับรูป  (Voice  Memo) 
กลองดิจิทัลบางรุนมีความสามารถในการบันทึกเสียงชวงเวลาสั้น ๆ  เพื่อเปนหมายเหตุ

กํากับแตละรูป  การจัดเก็บเสียงไวในกลองนิยมใชรูปแบบการบันทึกขอมูลเสียงนามสกุล wav    
เปนสวนใหญ  ซ่ึงเปนไฟลเสียงที่เลนไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรระบบพีซี  และแมคอินทอช 

บันทึกวีดิโอพรอมเสียง  (Movie) 
กลองดิจิทัลบางรุนสามารถบันทึกวีดิโอเรื่องสั้น ๆ ได  ซ่ึงการบันทึกวีดิโอนั้น 

โดยทั่วไปทําไดที่ความละเอียดคอนขางต่ําคือ  160x120  จุด  หรือ  320x240  จุด  และบันทึกไดเพียง
เวลาจํากัด  เชน  15,30  หรือ  60  วินาทีเทานั้น  แลวแตขนาดของหนวยความจําความเร็วสูงที่สราง
มาภายในกลองสําหรับพักขอมูลนี้เต็มคือบันทึกครบเวลาที่กําหนด  ก็จะตองหยุดบันทึกแลวปลอย
ใหกลองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการเก็บไฟลนี้ลงในสื่ออยางคอมแพคแฟลชหรืออ่ืน ๆ ตอไป             
ถาจะบันทึกอีกก็จะตองขึ้นไฟลใหมที่แยกตางหากจากกัน 
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การเก็บขอมูลวีดิโอนี้นิยมใชรูปแบบการบันทึกขอมูลเสียงนามสกุล.mov (movie) ซ่ึงมี   
การบีบอัดขอมูลเรียบรอยแลว และสามารถเลนไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรระบบพีซี (Windows โดย
ใชโปรแกรม QuickTime หรือถาใช Wndows Media Player  ก็ไดแตอาจตองดาวนโหลดตัวถอดรหัส
หรือ codec ของไฟลแบบ mov  มาเพิ่มเติมในครั้งแรกที่เลน)  และเครื่องแมคอินทอช ซ่ึงมีโปรแกรม  
QuickTime  มาให 

ขั้นตอนการบนัทึกวีดิโอ 
1. ตั้งฟงชั่นการถายจากถายภาพนิ่งเขาภาพเคลื่อนไหว (Movie) 
2. กดปุมชัตเตอรเพื่อเร่ิมการบันทึกในช็อตนั้น  ระหวางนั้นอาจมีไฟ  LED  หรือจุดบน

จอภาพกระพริบเตือนวากําลังบันทึกวีดิโออยู 
3. กดปุมชัตเตอรอีกครั้งเพื่อจบการบันทึกช็อตนั้น  หรือกลองอาจจบการบันทึกเอง

เนื่องจากไฟลที่ไดมีขนาดเต็มที่พักขอมูลในกลอง 
4. รอสักครูใหกลองทําการแปลงขอมูลเก็บลงในการดหนวยความจํา 

ความละเอียดของวีดิโอ 
กลองบางรุนสามารถเลือกขนาดของภาพวีดิโอที่บันทึกไดหลายระดับ เชน 160x120, 

320x240  และ 640x480 จุด (เทียบเทาจอภาพแบบ VGA)ซ่ึงจะมีผลกับความยาวของวีดิโอที่บันทึก
ไดยิ่งความละเอียดสูงก็ยิ่งใชหนวยความจํามาก  และไดไฟลวีดิโอที่มีขนาดใหญหรือไดความยาว
ส้ันลง (ศุภสิทธิ์  นาคเสน, 2546:86-87) 

กลุมนักคิดท่ีเนนรูปแบบของเทคโนโลย ี
อิลทิชและสโนว  (Altheide & Snow อางใน กาญจนา  แกวเทพ,2541:125-126)    

เปนนักนิเทศศาสตรที่มีความสนใจในเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร ไดใหความสนใจกันรูปแบบ
ฟอรแมต (Formats) ของการสื่อสารที่แยกยอยออกไปไดเปนหลายมิติ ดังนี้คือ 

1. รูปแบบของสัมผัสแหงประสบการณ (Sense of experience) ไดแก การวิเคราะหวา
รูปแบบของสื่อแตละชนิดจะสรางประสบการณแบบใดใหแกผูรับสาร (คลายกับแนวคิดของ McLuhan) 
เชน เมื่อผูรับสารเปดรับฟงเสียงเพลงจากวิทยุประสบการณ  จากสื่อเสียงจะเปนแบบหนึ่ง จินตนาการ
จากการฟงจะเปนแบบหนึ่ง แตเมื่อเพลงนั้นถูกนําไปรองในรูปแบบของมิวสิควีดิโอ รูปแบบ
ประสบการณก็จะกลายเปนส่ือภาพและเสียงไปพรอม ๆ กัน นอกจากนั้นสัมผัสแหงประสบการณ
ยังหมายความวา รูปแบบของสื่อนั้นไดดึงดูดใหผูรับสารเขามามีสวนรวมหรือผูกพันมากนอย
เพียงใด (involvement/participation) 

2. รูปแบบของเนื้อหา อิลทิชและสโนว  (Altheide & Snow) ไดแบงประเภทของ
รูปแบบเนื้อหา (ซ่ึงไมไดหมายความวาเปนเนื้อหาอะไร แตเปนเนื้อหาอยางไร) เปนแบบตาง ๆ เชน         
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เปนเนื้อหาประเภทสมจริงหรือจินตนาการ (realism/fantasy) มีความหมายหลากหลาย (polysemy) 
รูปแบบของเนื้อหาเปนแบบเปดหรือปด (open/closed content) กลาวคือเปดโอกาสใหผูรับไดตี 
ความอยางหลากหลายหรือกําหนดความหมายที่แนนอน 

3. รูปแบบการใชรหัส ไดแกการวิเคราะหรูปแบบของสื่อที่ถูกนํามาใชวาขาวสาร  และ
ความหมายที่อยูในสารนั้นถูกใสรหัสมากนอยเพียงใด ตัวอยางเชน การใชภาพ  ตัวอักษร เสียงบรรยาย  
ในกรณีของการใชภาพถาใชภาพถายเฉย ๆ กับการใชภาพถายแลวมีคําบรรยาย  ถาใชภาพถายอยาง
เดียวกับการใชภาพถายแลวมีคําบรรยายประกอบภาพอยูขางใตหมายความวาในกรณีหลังจะมีการ
ใชรหัสมากกวากรณีแรก เปนตน 

4. รูปแบบของบริบทของการใชส่ือ (Context of use) เนื่องจากบริบทของการใชส่ือ
เปนสวนสําคัญของประสบการณของมนุษย ไมวาจะเปนมิติของกาละหรือเทศะก็ตาม เชน  การใช
ส่ืออยูที่บาน (คอมพิวเตอร) กับการใชส่ืออยูนอกบาน (การไปดูหนัง) การใชส่ือแบบปจเจก      
(อานหนังสือ) กับการใชส่ือแบบกลุม (ดูโทรทัศนรวมกับครอบครัว) เปนตน ดังนั้น จึงควรสนใจ
บริบทของการสื่อสารในฐานะประสบการณแบบตาง ๆ ของมนุษย 
                         5.  รูปแบบความสัมพันธระหวางผูสงสาร และผูรับสาร  อิลทิชและสโนว (Altheide 
& Snow) จะสนใจวารูปแบบความสัมพันธระหวางผูสง และผูรับ เปนแบบการสื่อสารทางเดียว 
(One–Way Communication) ซ่ึงหมายความวา ผูสงจะเปนผูควบคุมกระบวนการสื่อสาร  หรือเปน
การสื่อสารแบบสองทาง (Two–Way Communication) เชน ลักษณะตอบโตกันได (interactive) ของ
ส่ือสารสมัยใหม  ซ่ึงบุคคล 2 ฝายในกระบวนการสื่อสารจะผลัดเปลี่ยนบทบาทเปนผูรับ และผูสง
พรอมทั้งสามารถควบคุมกระบวนการสื่อสารไดคอนขางเทาเทียมกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2541: 
125-126) 

ความหลากหลายของการวิเคราะหผูรับสาร 
ในบรรดาองคประกอบ 4  สวนของกระบวนการสื่อสาร คือ ผูสงสาร (Sender) เนื้อหาสาร 

(Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) และผูรับสาร (Audience) “ผูรับสาร” เปนองคประกอบที่
ไดรับความสนใจในการศึกษาวิเคราะหไดแปรเปลี่ยนไป รวมทั้งทัศนะที่นักวิชาการมีตอผูรับสารก็
ปรับเปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับแนวทางตาง ๆ ในการวิเคราะหผูรับสารที่
จะไดกลาวถึงตอไปในที่นี้จะไดกลาวถึงทัศนะตาง ๆ ที่มีตอ “ผูรับสาร” เพื่อท่ีจะไดทําความกระจาง
ตอแนวการวิเคราะหแบบตาง ๆ ตอไป 
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แม็คควิล (McQuail:1994) ไดแบงพัฒนาการของทัศนะที่มีตอผูรับสารออกเปน 4 
แนวคิดใหญ ๆ ดังนี้ 

1. ทัศนะที่มองผูรับสารเปน “ผูดู ผูชม” (Spectators) แนวคิดนี้เปนทัศนะที่ตกคางมา
จากศิลปะการแสดงของสื่อพื้นบาน เชน ลิเก ลําตัด มโนรา ฯลฯ ในการละเลนดังกลาว จะประกอบดวย
ฝายผูเลน (ผูสงสาร) และผูดู ผูชม (spectators) ที่เขาไปในสถานที่เดียวกัน ความสัมพันธดานการ
ส่ือสารระหวางฝายผูแสดง (มหรสพหรือการปราศรัยหาเสียง)กับผูชมจะเปนแบบการสื่อสารภายใน
กลุม (Group Communication) โดยที่ทั้งสองฝายตางมีปฏิกิริยาตอบโตกันและกัน (เชน ถาพระเอก
ลิเกรองกลอนเกี้ยว นางเอกไดถูกใจผูชมก็อาจจะมีเสียงตบมือหรือโหฮาแสดงความพอใจ) ในปจจุบันนี้
แมในแวดวงของการสื่อสารมวลชน เชน โทรทัศน หรือวิทยุ เราก็ยังอาจจะพบเห็น “ผูดู ผูชม” ดังที่
กลาวมานี้ปรากฏอยูในบางรายการ เชน บรรดาผูชมในหองสงของรายการเกมโชว รายการตลก  
การถายทอดการแสดงสดของวงดนตรีคอนเสิรต เปนตน 

2. ทัศนะที่มองดูผูรับสารเปน “กลุมสาธารณะ” (Public) กลุมผูรับสารแบบนี้เกิดขึ้น
ในยุคที่มีส่ือส่ิงพิมพ และไดเกิดกลุมผูอาน ที่เรียกวา “Reading Public” ซ่ึงหมายถึงผูรับสารที่ติดตาม
ผลงานของนักเขียนหรือส่ือส่ิงพิมพบางชนิดอยางจริงจังและสม่ําเสมอ และเนื่องจากในยุคของสื่อ
ส่ิงพิมพเชนหนังสือพิมพนั้น เปนยุคที่ส่ือมวลชนไดเขาไมมีบทบาทเคลื่อนไหวรวมในการเปลี่ยนแปลง
สังคมอยางมาก ดังนั้น ผลจากการติดตามขาวสารทําใหกลุมผูอานเกิดการรวมตัวตามเกณฑตาง ๆ 
เชน อาชีพ รายได  เพศ  ความสนใจ ฯลฯ กลุมผูรับสารในความหมายของ “กลุมสาธารณะ” จึงหมายถึง
ผูรับสารที่หลังจากไดรับขาวสารจากสื่อแลว จะเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมพลังแบบตาง ๆ และเขา
ไปแสดงบทบาทในมิติสาธารณะ (เชน การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ) 

3. ทัศนะที่มองดูผูรับสารเปน “มวลชน” (Mass) มักเปนทัศนะสวนใหญ ที่นักสื่อสาร 
มวลชน (โดยเฉพาะในยุคสมัยของวิทยุโทรทัศน) จะคิดถึงกลุมผูรับสารคําวา “มวลชน” หมายถึง
ผูรับสารที่มีลักษณะสําคัญ ๆ คือ 

เปนกลุมขนาดใหญที่มีปริมาณมาก 
เปนกลุมที่อยูกระจัดกระจายตามที่ตาง ๆ ไมไดรวมอยูในที่เดียวกนั 
เปนกลุมที่ไมมีความสัมพันธตอกัน ตางคนตางอยู ไมรูจกักัน 
เปนกลุมที่มีลักษณะหลากหลาย ไมวาจะเปนหลายเพศ  หลายวยั หลายอาชีพ 
เปนกลุมที่มีลักษณะชั่วคร้ังชั่วคราว เชน เกิดเปน “มวลชน” ขึ้นเมื่อมีการรับสาร

จากสื่อเทานั้น หลังจากการเปดรับจบแลว ก็จะกระจัดกระจายออกไปอยางเดิม 
4. ทัศนะที่มองดูผูรับสารเปน “ตลาดหรือผูบริโภค” (Market) เปนความหมายสุดทาย 

ที่ไดเกิดขึ้นและเมื่อพัฒนาการของการสื่อสารมวลชนไดกลายเปนระบบธุรกิจอยางเต็มตัวและ 
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มีการแขงขันอยางมาก ดังนั้น ผลผลิตของสื่อทุกชนิด จะมีสถานะเปนสินคาหรือบริการที่มีไวจําหนาย 
(ไมวาจะเปนแบบจําหนายอยางทางตรงหรือทางออม) ใหแกกลุมผูชมบางกลุมที่มีอํานาจการซื้อที่
เรียกวาเปน “ผูบริโภคหรือตลาด” และเนื่องจากในสภาวะปจจุบันปริมาณดานการผลิตส่ือ ในดาน
อุปทาน supply)  มีมากกวาความสามารถที่จะบริโภคในดานอุปสงค(demand) ของผูบริโภค ดังนั้น 
ทิศทางของการผลิตส่ือจึงตองคํานึงถึงความตองการของตลาดผูชมเปนสําคัญ ตัวอยางที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนที่สุดคือ การจัดอันดับ คุณภาพ (rating) ของรายการโทรทัศน เปนตน (กาญจนา  แกวเทพ, 
2541:291-293) 

วีดิทัศน หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “เครื่องวีดิโอ” หรือ “เครื่องเลนเทปโทรทัศน” เปนเครื่อง
แปลงสัญญาณแมเหล็กจากแถบเทปมาเปนภาพและเสียงเสนอบนจอโทรทัศน หรือผานเครื่องเลน
แอลซีดี (LCD) เพื่อเสนอภาพบนจอภาพ และสามารถลบแลวบันทึกใหมไดเชนเดียวกับเทปบันทึกเสียง 
แถบวีดิทัศนจะใชเลนกับเครื่องเลนวีดิทัศนซ่ึงตอเขากับเครื่องรับโทรทัศน เพื่อเลนภาพและเสียง
ออกมา ปจจุบันแถบวีดิทัศนเปนที่นิยมใชกันมากในบานเรือน และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะใน
การใชโทรทัศนเพื่อการสอน และการศึกษา เนื่องจากสะดวก ในการใชเพราะสามารถบันทึกบทเรียน
หรือการสอนไวไดและนํามาใชไดอีกหลายครั้ง และดูภาพชา ภาพเร็ว เดินหนา  หรือถอยหลังกลับมาดู
ซํ้าใหมไดตามความตองการ (ปรมะ สตะเวทิน, 2537:32) 

ระบบวีดิทัศนและเครื่องบันทึกภาพวีดิโอ 
ระบบวีดิทัศน 

การพัฒนาทางดานภาพและเสียงเพื่อการนําเสนอหรือดานการเรียนการสอน
เปนไปอยางรวดเร็วมากนับตั้งแตการใชเทปเสียงประกอบการสอน การใชสไลดประกอบเสียง
จนกระทั่งถึงการใชวีดิทัศนชวยเปนส่ือในการสอน คือ มีส่ือภาพ และเสียงที่ชวยใหเกิดความรู 
ความเขาใจไดงายและรวดเร็วซ่ึงมีอุปกรณ 2 ประเภทคือ วีดิทัศนและคอมพิวเตอร แตกอนอ่ืนควรได
ศึกษาระบบของวีดิทัศนซ่ึงเปนเครื่องมือที่ใหภาพ และเสียงที่ดีที่สุด ใชงานงายที่สุด และมีความ
เหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอน 

เคร่ืองบันทึกภาพวีดิโอ (VTR = Video Tape Recorder) หลายรูปแบบ (Format) เชน 
1. ซุปเปอรวีเฮชเอส (Super VHS) ชนิดสูงกวามาตรฐาน ใชในงานอาชีพไดดีแตความ

คมชัดสูระบบยูเมติกไมได 
2. สแตนดารดวีเฮชเอส (Standard VHS) ขนาดมาตรฐาน 
3. คอมแพควีเฮชเอส (Compact VHS) ชนิดคอมแพคลับเล็กกวามาตรฐานแตเลน

กับเครื่องทั่วไปไดโดยใชอะแดปเตอร 
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4. 8 มิลลิเมตร (8 mm.) ขนาด 8 มิลลิเมตร เชน โซนี่ แฮนดี แคม (Sony Handy 
Cam.)  

5. 8 มิลลิเมตร  ดิจิทัล (8mm. Digital) ขนาด 8  มิลลิเมตร เชนโซนี่ แฮนดี แคม (Sony 
Handy Cam.) เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดโดยตรง 

6. ยูเมติก (U-Matic) ใชในวงการอาชีพ 
เคร่ืองเลนวีดิทัศนสามารถติดตั้งเพื่อเสนอภาพดวยอุปกรณ 3 ประเภท ไดแก 

1. เครื่องรับโทรทัศนธรรมดา (TV Receiver) 
2. จอมอนิเตอร (Monitor) 
3. เครื่องรับโทรทัศนและมอนเิตอร (Receiver/Monitor)             
      (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525:192-193) 

ขอดีและขอจํากัด 
การใชเครื่องเลนวีดิทัศนในการสอนและฝกอบรมมีขอดีและขอจํากดั ดังนี ้
ขอด ี
1. สะดวกในการใชและการเกบ็รักษาทั้งในดานอุปกรณเครื่องเลนและตลับเทป 
2. สามารถดูภาพชา  ภาพเร็ว  เดนิหนา หรือถอยหลังเทปเพื่อดูซํ้าใหมไดตามตองการ 
3. เครื่องเลนวีดิทัศนและตลับเทปมีราคาไมสูงมากนัก ทําใหตนทุนในการผลิตเพื่อ

บันทึกเนื้อหาความรูเพื่อนํามาใชสอนทําไดโดยสะดวก 
4. สามารถนําแถบเทปมาใชไดบอยครั้งตามตองการ 
5. สามารถบันทึกเนื้อหาใหมลงแถบเทปเดิมได 
6. ใชชมในหองที่มีแสงสวางได 
ขอจํากัด 
1. ขนาดของภาพที่ปรากฏบนจอมีขนาดเล็ก 
2. ภาพอาจไมคมชัดเทาที่ควร 
3. คุณภาพของเสยีงอาจไมดีนัก 
4. ถามีตัวอักษรอาจอานไมคอยเห็นถาฉายบนจอขนาดเล็ก   

การประเมินคุณภาพแถบบนัทึกภาพพรอมเสียง (วีดิทัศน) 
แถบบันทึกเสียง และสไลด 

ส่ือวีดิทัศนที่นํามาใชประกอบการเรียนการสอนที่พบเห็นทั่วไปมี 2 แบบ คือ 
วีดิทัศนเพื่อการเรียนการสอนโดยตรง และวีดิทัศนเพื่อการศึกษาทั่วไป 
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1. วีดิทัศนเพื่อการเรียนการสอนโดยตรง  วีดิทัศนประเภทนี้จัดทําตรงตามเนื้อหา
สาระ ของหลักสูตร สามารถใชสอนแทนครูไดในกรณีขาดแคลนครู 

2. วีดิทัศนเพื่อการศึกษาทั่วไป  วีดิทัศนประเภทนี้จัดทําเพื่อเสริมบทเรียน 
เกณฑในการประเมินวีดิทัศน ประกอบดวย 2 สวน  คือ 

1. คําชี้แจงการใชแบบประเมิน  สวนนี้จะอธิบายใหทราบเกี่ยวกับการใช แบบ
ประเมินวาจะตองประเมินอยางไร มีเงื่อนไขอยางไรในการผานเกณฑการประเมิน 

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อ ฯ ซ่ึงประกอบดวย สวนสําคัญ 3 สวน  คือ 
2.1 ขอมูลพื้นฐานเปนสวนที่ใหขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับสื่อที่สงเขารับการตรวจ

ประเมิน 
2.2 รายการประเมินคุณภาพดานเทคนิคเปนสวนที่ใชสําหรับประเมินสื่อ  

วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง 
2.3 สรุปขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาผลการประเมิน เปนสวนที่สรุปผล

การพิจารณาในเชิงคุณภาพของสื่อ ฯ วาจะผานการตรวจประเมินหรือไม มีจุดเดน จุดดอยอะไรบาง   
เพื่อจะไดนําเสนอเปนขอสังเกตสําหรับผูที่นําไปใช 

ความหมายของระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) 
 “ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง การรวมสื่อตาง ๆ กันของ เสียง ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอ ในโลกของคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย (Multimedia) เปนสวนยอยของ
ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) ซ่ึงเปนระบบที่รวมกันระหวางสื่อตาง ๆ ในมัลติมีเดีย พรอมกับ 
ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ซ่ึงเปนตัวเชื่อมโยงระหวางสื่อเขาดวยกัน” 

ระบบมัลติมีเดีย คือ ระบบที่มีการแสดงออกของขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อ
หลายแบบ เชน ขอความ (Texts) เสียง (Sounds, Musics) ภาพนิ่ง (Pictures, Photos, Illustrations) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animations, Videos) เขาดวยกัน เพื่อใหสามารถสื่อสารถึงขอมูลขาวสารที่ตองการ
แสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชนที่มนุษยสามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัสตาง ๆ เอามา
รวมกันไวโดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญกาวหนาทางคอมพิวเตอรศาสตร เขามาเปนสวนชวยให
ขอมูลที่เปนส่ือตาง ๆ เหลานั้นเปลี่ยนแปลงสภาพมาเปนส่ือแบบดิจิทัล (Digital) และเชื่อมโยงเขา
ดวยกันเพื่อประโยชนในการใชงานโดยผานสิ่งที่เรียกวาไฮเปอรลิงค (Hyperlink) เปนตัวเชื่อม
ระหวางสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันเขากับหัวขอนั้น ๆ 

การใชงานขอมูลที่เปนแบบมัลติมีเดียทําใหเราสามารถเขาใจถึงเนื้อหาที่กลาวถึงได
อยางดียิ่งขึ้น โดยอาจมีขอความพรอมรูปภาพประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงบรรยายการ
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ทํางานของระบบใด ๆ เพื่อใหผูรับขาวสารไดรับความเขาใจในตัวขาวสารไดดีมากยิ่งขึ้น (คณาจารย
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2545:55-56) 

แผนซีดี (CD) แบบตาง ๆ 
เราสามารถแบงประเภทของแผนซีดีเปนหลายรูปแบบ  ตามการใชงานไดดังนี ้

ซีดีเสียง (Audio CD) ซีดีเพลง เปนรูปแบบการบันทึกขอมูลเพลงลงบนสื่อ ที่เปน
แผนจานแสง โดยใชการสุมเสียงเพลง (Sampling) ดวยความถี่ 44,100 คร้ังตอวินาที และแทนที่
ขอมูลดวยขอมูลขนาด 16 บิต ทั้ง 2  ดานแบบ Stereo มีความสามารถในการบันทึก เสียงเพลงทั้งสิ้น 
74 นาที 

ซีดีภาพ หรือวีดิโอซีดี (VCD : Video CD) เปนสื่อที่ใชบันทึกขอมูลวีดิโอที่เปน
ภาพเคลื่อนไหวที่บีบอัดมาดวยเทคโนโลยีแบบเอมธัมเพจ-1 เปนมาตรฐานการแสดงผลวีดิโอที่
สามารถเก็บขอมูลไดอยางดีและมีคุณภาพในระดับหนึ่ง แตยังดอยกวา วีดิโอเทป อยูเล็กนอย 

ซีดีรอม (CD-ROM) เปนแผนที่บันทึกไดคร้ังเดียวแตอานไดหลายครั้ง ในการ
บันทึกจะใชหลักการสะทอนของแสงผานพื้นผิวซีดี เพื่อแทนที่ขอมูลที่ตางกันแบบดิจิทัล โดยจะมี
ความจุสูงสุดอยูที่ประมาณ 650 ลานไบต (Mega Bytes : MB) 

ซีดีอินเตอรแอคทิป (CD-Interactive) เปนการนําสื่อแบบมัลติมีเดียทุกประเภทไม
วาจะเปนขอความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว มารวมกัน เพื่อทําใหมีการติดตอส่ือสาร
ปฏิสัมพันธกันระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เปนซีดีแบบที่สามารถโตตอบกันได แตไมเปนที่
นิยมเทาที่ควรในปจจุบัน 

ซีดีแรคคอรดเอเบิล (CD-Recordable) เปนแผนที่บันทึกไดหลายคร้ังและนําเอามา
อานไดหลายครั้งเชนเดียวกัน ซ่ึงตางจากแผน ซีดีรอม (CD-ROM) ทั่วไปที่บันทึกไดครั้งเดียวแตอาน
ไดหลายครั้ง แผน ซีดีอาร (CD-R) เปนแผนที่สามารถบันทึกไดตั้งแต 1 ครั้ง จนถึงมากสุด  99 คร้ัง    
(ซ่ึงเทากับจํานวนสูงสุดของรองในแผนซีดี) โดยการบันทึกขอมูลใหมตอจากขอมูลเกาไปเรื่อย ๆ 
จนเต็มแผน แตเราไมอาจลบหรือบันทึกขอมูลใหมทับบนขอมูลเดิมที่บันทึกไปแลวได เมื่อบันทึก
ขอมูลลงแผนเสร็จเรียบรอยแลว แผนซีดีอาร (CD-R) นั้นก็คือแผนซีดีรอม (CD-ROM) นั่นเอง 

ซีดีอารดับบิว (CD-RW : CD-Rewritable) เปนแผนที่ตางจากแผนซีดีทั่วไป คือ 
เมื่อมีการบันทึกขอมูลลงแผน  แลวผูใชสามารถลบหรือบันทึกทับขอมูลเดิมไดหลายครั้ง โดยอาศัย
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่เคลือบอยูบนพื้นผิว (คณาจารยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 
2545:66-67) 

ซีดีรอม (CD-ROM:Compact Disc-Read Only Memory) จัดเปนสื่อท่ีทํางานดวย
หลักการของแสง โดยท่ัวไปจะนิยมใชแผนซีดีรอม สําหรับจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของเสียงวีดิโอ  
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ไฟลงาน และไฟลขอมูลตาง ๆ ซีดีรอมถูกจัดเปนสื่อมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง 
จึงทําใหคอมพิวเตอรแทบทุกเครื่องจําเปนจะตองมีไดรๆ ซีดีรอมไวใช เพราะซีดีรอมมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บขอมูลที่มีราคาถูกที่สุด ในขณะนี้รวมทั้งคาใชจายในการบันทึกขอมูลจะถูกกวาอุปกรณ
แบบจานแมเหล็กชนิดแข็ง “ฮารดดิสก” และจานแมเหล็กชนิดออน “ฟล็อปปดิสก” เหลานี้อีกดวย 

   องคประกอบของการใชงาน ซีดีรอม (CD-ROM) ในระบบมัลติมีเดีย 
การใชงานซีดีรอม (CD-ROM) เพื่อเปนสื่อในการบันทึกขอมูลแบบมัลติมีเดียใน

ระบบคอมพิวเตอรนั้น จะประกอบไปดวย 
ซีดีรอมไดร (CD-ROM Drive) เครื่องอานแผนซีดี ทําหนาที่เปนตัวอานขอมูลที่

บันทึกในแผนซีดีรูปแบบตาง ๆ โดยภายในจะมีจานหมุน และหัวอานซีดี ที่เปนตัวสงแสงเลเซอรไป
ตกกระทบกับขอมูลในแผนซีดี ออกมาตีความเปนรหัสเลขฐานสองในคอมพิวเตอร 

ซีดีรอม (CD-ROM) แผนซีดี เปนแผนจานแสงที่มีความจุสูง ใชสําหรับบันทึก
ขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอรมีหลายรูปแบบและมาตรฐานการใชงานที่ตาง ๆ กัน 

หลักการทํางานของซีดีรอมไดร (CD-ROM Drive) 
การทํางานของซีดีรอม ใชหลักการสะทอนของแสงเลเซอร โดยท่ีตัวเครื่องขับซีดี 

จะมีตัวทําแสงผาน เลเซอรไดโอด(Laser Diode) ผานแทงปริซึม ไปยังพื้นผิวของแผนซีดี ซ่ึงมี
ลักษณะไมเทากันเปนแบบราบ (Land)หรือเปนหลุม (Pitch) ถาลําแสงตกระทบยังสวนที่แบนราบ 
(Land) แสงจะสะทอนกลับออกมาตกกระทบกับ อุปกรณรับแสงที่เรียกวา โฟโตดีแทคเตอร    
(Photo Detector) ในหัวอานเลนส ตางกับเมื่อแสงตกกระทบกับหลุม (Pitch) นั้น แสงจะไมสะทอน
กลับออกมา ดังนั้นความแตกตางที่ โฟโตดีแทคเตอร(Photo Detector) รับแสงหรือไมรับแสงนั้นจะ
นําไปแปลงเปนสัญญาณไฟฟา เพื่อตรวจสอบสถานะวาเปนคา0 หรือ 1 ในทางดิจิทัล ทําใหเราทราบ
ขอมูลวา  เปนเชนไร 

ความเร็วในการทํางานของเครื่องอานซีดีรอมเปนหนวยเอซ(X) โดยเปนคาของจํานวน
ทวีคูณของความเร็วเครื่องอานซีดีรอมรุนแรก ที่ออกวางจําหนายที่มีความเร็วในการถายโอนขอมูล
จากแผนซีดี เขาสูตัวเครื่องคอมพิวเตอร (Transfer Rate) ที่ 150 กิโลไบตตอวินาที (Kilo Bytes      
per second : kBps) และเราเรียกเครื่องอานซีดีรุนแรกนี้วามีความเร็ว “1X” (คณาจารยสถาบัน            
ราชภัฏสวนดุสิต, 2545:64-65) 

ซีดีรอม (CD-ROM) มีความแตกตางจากไมโครฟช หรือ อุปกรณที่ทําการอาน และ
บันทึกขอมูลชนิดแมเหล็ก คือจะมีการใชงานที่คงทนถาวรกวาและใชงานไดนานในระยะเวลา 50 
ถึง 100ป 
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หากมีการเปรียบเทียบถึงส่ือตาง ๆ ที่มีอยูจะเห็นไดวา ซีดีรอม (CD-ROM)สามารถ
บรรจุขอมูลที่มีความหลากหลายและบรรจุไดจํานวนมาก ซ่ึงหากนําไปเปรียบกับกระดาษแลว 
ขอมูลจํานวน 650 เมกะไบต สามารถนําไปพิมพลงผานกระดาษที่มีลักษณะการพิมพทั้งสองหนา 
โดยไมเวนบรรทัด ซ่ึงจะสามารถพิมพเปนกระดาษไดถึง 30 ฟุต หรือใชตนไมจํานวน ถึง 6 ตนเลย
ทีเดียว นอกจากนี้ไมโครฟลม และไมโครฟชจะใชลักษณะการอานขอมูลแบบกวาดไปทีละหนา  
ซ่ึงทําใหใชงานไดเพียงครั้งละ 1 คนเทานั้น และแผนฟลมที่บันทึกขอมูลจะมีอายุการใชงานที่ไม
คงทน 

แผนซีดีรอม (CD-ROM) ที่ใชในปจจุบันจะมีเสนผานศูนยกลาง 120 มิลลิเมตร (4.75 นิ้ว)  
มีความหนาประมาณ 1.2 มิลลิเมตร วัสดุที่ใชทําแผนซีดีรอม นี้ไดมาจากแผนโพลีคารบอเนตใส 
(Polycarbonate) ประกอบกับแผนอลูมิเนียมบาง ๆ และผนึกดวยแลคเคอรรอบนอก แผนซีดีรอม 
หนึ่งแผนสามารถเก็บขอมูลไดถึง 650 เมกะไบต หรือเก็บเสียงที่มีคุณภาพดีไดถึง 74 นาที ขอมูลบน
แผนซีดีรอม จะถูกเก็บในลักษณะที่เรียกวา “หลุม” ที่มีขนาดเล็กมาก เรียงแถวเดียวกันในลักษณะ
บันไดเวียน (Single Spiral Track) แตละหลุมมีขนาดความกวาง 1.6 ไมครอน  (1 ไมครอน = 1/1 
พันลานมิลลิเมตร เปรียบเทียบไดกับเสนผมมนุษยเรา  มีความกวาง = 50 ไมครอน) บนแผนซีดีรอม
หนึ่งแผนจะมีหลุมดังกลาวประมาณ 2.8 พันลานหลุมและรองแบบบันไดเวียนนี้จะทําใหเกิดการ
หมุนมากกวา 2 หมื่นรอบ นับเปนระยะไดกวา 3 ไมล 

กระบวนการผลิตแผนซีดีรอม (CD-ROM) จะเริ่มดวยการผลิตแผนตนแบบที่เปน
แผนแกวเคลือบดวยน้ํายาไวแสง (Photoresist) และเปลี่ยนขอมูลที่จะบันทึกลงแผนซีดีที่เปนแบบ 
ดิจิทัล แลวใชแสงเลเซอรกัดเซาะแผนตนแบบใหไดรูปแบบที่สัมพันธกับขอมูลที่บันทึกไวใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาวนเปนรูปบันไดเวียน โดยเริ่มจากแกนกลางของแผนซีดี สวนที่ถูกแสง
เลเซอร จะถูกเจาะเปนรูเล็ก ๆ แบงแยกจากกัน เรียกวา “หลุม” และสวนที่เปนพื้นเรียบ เรียกวา  
“พื้นราบ” จากนั้นจะนําแผนแกวที่ไดไปชุบนิกเกิล แยกแผนนิกเกิลออกจากแผนแกว เพื่อทําเปน
โลหะตนแบบ โดยการนําแผนโลหะตนแบบไปอัดสําเนาบนแผนพลาสติกเปลา (แผนโพลีคารบอเนต) 
แลวนําไปเคลือบดวยอลูมิเนียมสะทอนแสงบาง ๆ แลวเคลือบดวยแลคเคอรอีกครั้ง เมื่อนําแผนซีดี
ไปเลนกับเครื่องเลนซีดี หรือหนวยขับแผนซีดี หนวยขับจะวัดแสงสะทอนจากแสงเลเซอรที่โฟกัส
ลงบนรองที่บันทึกขอมูล ความเขมของแสงจากการสะทอนดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงเมื่อแสงตก
กระทบกับสวนที่เปนหลุม และพื้นราบ แลวแสงเหลานี้จะตกกระทบกับหัวอานกลายเปนสัญญาณ 
ไฟฟาที่จะถูกถอดรหัสเปนขอมูลตอไป (สัญชัย  สายสกุลภิญโญ, 2521:1-3) 
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ซีดีอาร (CD-R :Compact Disc-Recordable) 
เปนแผนซีดีที่ใชหลักการในการอานขอมูลดวยแสง และมีขนาดความจุเปนมาตรฐาน

เดียวกับแผนซีดีรอม แตจะแตกตางที่แผนซีดีอาร นั้นไมไดใชการปมจากแผนโลหะตนแบบ ในการ
เขียนขอมูล แตใชไดร ซีดีอาร (CD-R) หรือซีดีอารดับบลิว (CD-RW) ก็ได ในการเขียนขอมูล และ
แผนซีดีอาร ที่ไดเขียนขอมูลเรียบรอยแลวนั้นจะสามารถนําไปเปดกับไดร ซีดีรอม ซีดีอาร หรือ   
ซีดีอารดับบลิว  ไดทั้งหมด (ซีดีอาร จะเขียนขอมูลไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น) 

ซีดีอารดับบลวิ (CD-RW :Compact Disc-Rewritable) 
เปนแผนซีดีที่ใชหลักการในการอานขอมูลดวยแสง และมีขนาดความจุเปนมาตรฐาน

เดียว กับแผนซีดีรอม และ ซีดีอาร แตจะแตกตางที่แผนซีดีอารดับบลิวสามารถจะเขียนขอมูลลงไป
ไดเปนรอย ๆ คร้ัง แตขอเสียคือแผน ซีดีอารดับบลิว นี้สามารถทําการเขียน และอานขอมูลไดเฉพาะ
กับไดร ซีดีอารดับบลิว เทานั้น 

นอกจากจะเก็บขอมูลที่สําคัญแลว ยังสามารถที่จะเก็บโปรแกรมใชงาน เกม รูปภาพ และ
ไฟลเสียงในรูปแบบขอมูลไดอีกดวย ดังนั้นจะเห็นไดวาแผนซีดีรอมขอมูลมีความสําคัญเพียงใด 
กอนลงมือเขียนผูใชงานจะตองเตรียมอุปกรณเสียกอน ดังตอไปนี้ 

1. สรางโฟลเดอรเฉพาะขึ้นมา สําหรับคัดลอกขอมูลท่ีตองการไปเก็บไว จะทําให
การทํางานสะดวกยิ่งขึ้น 

2. ขอมูลที่ตองการเขียนไมวาจะอยูในฮารดดิสก ฟล็อปปดิสก หรือในแผนซีดีรอม 
โดยใหคัดลอกไปไวในโฟลเดอรที่สรางไว 

3. เตรียมแผนซีดีรอม ไวตามจํานวนที่ตองการเขียน สําหรับขนาดความจุ มีตั้งแต 650 
MB–800 MB ตามขนาดขอมูลที่เตรียมไว (ไพบูลย  เปยศิริ, ม.ป.ป.:27) 

การเก็บรักษาแผนซีดีรอม (CD-ROM) มีวธีิการดังนี ้
1. ใหหลีกเลี่ยงการเอามือไปแตะบริเวณกลางแผน เพราะจะทําใหเกิดจุดลายมือ  เปนจุด

ที่ไมสามารถสะทอนแสงตอนอานขอมูลดวยแสงเลเซอรได 
2. เก็บแผนไวในซองซีดีรอมหรือกลองใสซีดีรอมโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อปองกันฝุนและ

การขูดขีดไดอยางแนนอน 
3. หลีกเลี่ยงการวางแผนไวในบริเวณที่ถูกแสงแดด หลังตูเย็นใกลเตาอบ เตารีด หรือ

แหลงความรอนอ่ืน ๆ 
4. วางใหหางจากกระถางตนไม ไมควรวางแผนไวในหองครัว หองน้ํา หลีกเลี่ยงการ

วางแผนซีดีรอมไวในบริเวณที่มีความชื้นสูง 
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5. ไมควรติดรูปถายสติกเกอรหรือฉลากสินคาที่มีความหนามากและติด ไมแนนหนา 
อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายแกเครื่องอานซีดีรอมได 

6. ในการเช็ดฝุนหรือรอยเปอนบนแผนซีดีรอมใหใชผาสะอาดที่นุมและไมเปนขนปุย 
โดยอาจจะใชกระดาษทิชชู กระดาษเช็ดเลนส ผาเช็ดแวนตา คอย ๆ ถูตามแนวรัศมีออกมาจากตรง
กลางแผนออกมาถึงขอบนอกของแผนเบา ๆ หลาย ๆ คร้ังจนสะอาดพอสมควร 

โปรแกรมนิโรอินซีดี (Nero In-CD หรือ DirectCD เปนโปรแกรมประเภทที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับเครื่องเขียนแผนซีดีรอมใหสามารถอาน แกไขชื่อไฟล ลบไฟล สรางไดเร็คทอรี ยาย
ไฟล ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟลภายในแผนซีดีอาร เพียงบางจุดไดโดยตรงคลายกับวากําลังใชงาน
แผนดิสกขนาด 3.5 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีขอดีในเรื่องความจุของแผนซีดีรอมที่มีมากกวาประมาณ 450 เทา
อีกดวย ขอดีของการใชงานผานซีดีอารดัลบลิว จะสามารถลบขอมูลในแผนเพื่อนํากลับไปเขียน
ขอมูลไดใหมเร่ือย ๆ (กฤษณะ  สถิต, 2545:100-102) 

ทฤษฎีการเรียนรู และการสื่อสาร  
การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ที่เกิดจากความสัมพันธ

ระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง โดยอาศัยการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทาง ซ่ึงไดแก ตา 
ประมาณ 75% หู ประมาณ 13 % กายสัมผัส ประมาณ 6 % ปากและจมูก ประมาณ 3%ซ่ึงอาจจะเปน
ทางใดทางหนึ่งหรือประมาณหลาย ๆ ทางผสมกัน 

การตอบสนองสิ่งเราเพียงครั้งหรือสองครั้งอาจไมทําใหเรามั่นใจไดวา การเรียนรูเกิดขึ้น
หรือไม เพราะอาจเปนเพียงการลองผิดลองถูกซึ่งเปนชวงของการแสวงหาวิธีการตอบสนองที่ดีที่สุด
ตอส่ิงเราในสภาพการณนั้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณตอเมื่อไดวิธีการตอบสนอง  ที่ดีและ
พัฒนาการตอบสนองตอส่ิงเรานั้นจนติดเปนนิสัยซ่ึงจะตองอาศัยการฝกฝน และการกระทําซํ้า ๆ กัน 

เรืองวิทย  นนทภา (2541:85) ไดกลาววาการเรียนรู คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
โดยจัดประสบการณในรูปแบบตาง ๆ ใหผูเรียน โดยวิธีปอนสิ่งเรา (Stimulus) แลวใหผูเรียน
ตอบสนอง (Response) ออกมาในแนวที่พึงประสงค  

ทฤษฎีการเรียนรู เปนสวนหนึ่งของความรูดานปรัชญา ทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ พยายาม  
จะไขความลับหรือแสวงหาคําตอบวา มนุษยเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดอยางไร จากคําตอบนี้จะนําไปสู
ความกระจางในการแสวงหาวิธีการตาง ๆ มาจัดการศึกษาหรือสรางกระบวนการใหมนุษยเกิดการ
เรียนรูขึ้น 
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เรืองวิทย  นนทภา (2541:87) ไดแบงทฤษฎีการเรียนรูออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 
1. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism or Stimulus-Response Associations) 

กลุมนี้มีความเชื่อการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีส่ิงเรามากระตุนใหผูเรียนมีการ
ตอบ สนองออกมาในรูปของพฤติกรรมตาง ๆ ที่สัมพันธกับสิ่งเรา ถาสิ่งนั้นอยูในความสนใจของ
ผูเรียน และคอย ๆ เพิ่มความเขมขนขึ้น ปฏิกิริยาตอบสนองของผูเรียนก็จะเกิดขึ้นอยางสัมพันธ
ตอเนื่องกัน การเรียนรูจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  

2. กลุมเกสตัลท (Gestalt-Field) กลุมนี้มีความเชื่อวา การเกิดการเรียนรูจะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการรับรู โดยมนุษยจะรับรูส่ิงตาง ๆ ในลักษณะรวม ๆ กอน แลวจึงศึกษา
รายละเอียดยอย เชน เด็กเห็นยีราฟเปนครั้งแรกจะรับรูทันทีวารูปอยางนี้คือยีราฟ หลังจากที่รับรูเปน
สวนรวมแลวจึงศึกษาสวนประกอบอื่น ๆ ไดแก ลักษณะหัว หู ปาก คอ ลําตัว และขา เปนตน 

การจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูเปนเรื่องทางเทคนิควิธีการสอนใหดีแลว ผูเรียนรูก็
จะเกิดความรูได แตนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตรพยายามคนหาสิ่งที่อยูลึกซึ้งกวานี้ เชน คนหาวิธีการ
ทํางานของสมองมนุษยคนหาวิธีการที่สมองเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ จะเกิดเปนความรู เปนตน นักปรัชญา
การศึกษาหลายทาน เชน พาฟลอฟ ทอรนไดค ปอาเชต เฝาดูพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ๆ อยางพินิจ 
วิเคราะห และพยายามสรางความกระจางในเรื่องธรรมชาติของความรูขึ้นมา ทฤษฎีของแตละคนมี
อิทธิพลตอการจัดการศึกษาที่กําลังโดงดังไดรับความนิยมมาก คือ ทฤษฎีคอนสตรัคทิวิสม 
(Constructivism) 

นักปราชญผูซ่ึงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนนักการศึกษาไทยหลายทาน อาทิ 
เชน พระยาอุปกิตศิลปะสาร สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เจาพระยา
สุเรนทราธิบดี พระยาศรีสุนทรโวหาร เปนตน ไดเคยวางรากฐานการศึกษาของไทยไวโดยผานการ
จัดการศึกษาดานวิธีการเรียนผานสื่อการเรียนคือหนังสือยุคแรก ๆ ของไทย เชน มูลบทบรรพกิจ   
จินดามณี ปฐม ก กา พรรณพฤกษากับสัตวาภิธาน ดอกสรอยสุภาษิต  นอกจากนี้ยังมีการแตงหนังสือ
จํานวนมากโดยนักปราชญราชบัญฑิตในยุคที่ผานมาเพื่อเด็ก ๆ แตละวัย ส่ิงเหลานั้นไดสะทอนถึง
ความคิดของทานในเรื่องโลกของการเรียนรูของเด็ก ๆ วา คนไทยเคยมีความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
วาอยางไร แมวาเราไมมีการตั้งชื่อเรียกอยางไร แตมีขอนาสังเกตวา หนังสือของไทยในอดีตยุคแรก 
ๆ สะทอนวานักคิดนักปราชญของไทยมีความเขาใจเรื่องทฤษฎี เรียกการจัดการศึกษาแบบนั้น ๆ วา
มีช่ือเรียกอยางไร แตก็มีขอนาสังเกตวา หนังสือของไทยในอดีตยุคแรก ๆ สะทอนวานักคิดนักปราชญ
ของไทยมีความเขาใจเรื่องทฤษฎี เรียกการจัดการศึกษาแบบนั้น ๆ วามีช่ือเรียกอยางไร เร่ืองทฤษฎี 
Holistic Whole language Learning หรือ ทฤษฎีการศึกษาอื่น ๆ อีกหลายทฤษฎีมาชานานแลว จึงมี
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ขอสังเกตและมีขอพึงคิดวา ทฤษฎีการเรียนรูหลายแบบอาจไมตองผูกพันกับทฤษฎีหรือ ยุคสมัยของ
การจัดการศึกษาแบบตะวันตกเสมอไป ทุกชาติสามารถมีหลักคิดและทฤษฎีของตนเองได 

ทฤษฎีคอนสตรัคทิวิสม (Constructivism)  ของเปยเจ (Jean Piaget) เสนอวาผูเรียนเอง
เปนผูสรางความรูขึ้นมา เมื่อเขาลงมือทํา แสวงหาเหตุผล คอย ๆ ทําความเขาใจจนไดขอสรุป เขาได
ความรูมาดวยการลงมือเอง เด็กไดความรูมาโดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมของตัว
เขาเอง ตัวเด็กเองนั่นแหละคอยสรางทฤษฎีเกี่ยวกับโลกของตัวเขา ทฤษฎีใหม ๆ ในใจของเด็กจะ
เพิ่มพูนขึ้น เขมแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงไดมาโดยอาศัยตรรกะตาง ๆ ที่เขาคอย ๆ สะสมขึ้น จากการเรียนรู
ของเขาเอง 

ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสม (Constructionism) นั้นไดรับการกลาวถึงและเผยแพรกวางขวาง
โดยศาสตราจารย ซีมัวร  เพเพิรต (Seymour Papert) ทฤษฎีนี้ ไดขยายความหมายของการสรางองค
ความรูออกไป โดยที่เขาอธิบายวา การศึกษาหมายถึง การนําเอาความรู ที่เด็กมีอยูภายในตนออกมา
แสดงใหปรากฏ ดังนั้นการศึกษาตองเนนใหเด็ก “สราง”  ความรูขึ้นมาเอง ถาเด็กมี “อะไร” อยูขาง
ในเปนฐานแลว จากสัมพันธภาพกับสิ่งตาง ๆ เด็กตองสราง “ส่ิงอื่น ๆ”  ขึ้นมาใหม อันเปนบันได
ขั้นถัดไปจากการแสวงหาความรูเบื้องตน 

ส่ิงแวดลอมที่ชวยสรางบรรยากาศในการสรางความรูของเด็กในความคิดของศาสตราจารย  
ซีมัวร  เพเพิรต  คือ 

1. บรรยากาศและเงื่อนไขที่เปดโอกาสใหเด็กสรางสรรคส่ิงที่เขาสนใจ ไดอยาง
แทจริง 

2. สภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายเอื้อใหเด็กไดรวมมือรวมคิดกับคนอื่น ๆ 
                           3.   สภาพการเรียนรูที่เปนธรรมชาติเปนกันเอง อันเอื้อใหผูเรียนจมดิ่งสู การสรางสรรค
ความรูโดยไมตองพะวงตอปญหาอื่น ๆ 
             
                  ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 

โรเบิตร  กาเย และคณะ (Gange Robert M. and others,1988:15-16) ไดแยกประเภทของ
การเรียนรูออกเปน 8 ประเภท สรุปไดตามลําดับขั้นดังนี้ 

1. การเรียนรูจากสัญญาณ (Signal Learning) เปนการเรียนรูโดยผูเรียนมีปฏิกิริยาตอ
ส่ิงเราที่เปนเงื่อนไข ผูเรียนจะตอบสนองตอสัญญาณหรือเงื่อนไขที่ใหโดยการกระทําซํ้า ๆ กัน 

2. การเรียนรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง (Stimulus-Response 
Learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการตอบสนองอยางตั้งใจหรือ จําเพาะเจาะจงโดยใหกระทําซ้ําบอย  ๆ 
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ตอบสนองไดถูกตองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การควบคุมสิ่งเราจะเพิ่มความถูกตองของการตอบสนองไดมากขึ้น 
และการเสริมแรงมีความจําเปน 

3. การเรียนรูแบบกลไกตอเนื่อง (Motor Chain) การเรียนรูจะตองมีการกระทําตอเนื่อง
อยางเหมาะสม ในสถานการณที่จะเราใหผูเรียนตอบสนองโดยผูเรียนทราบจุดมุงหมายของการเรียน 

4. การเรียนรูความสัมพันธเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Chaining or Verbal Association) 
การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธของถอยคําหรือภาษาที่ใช 

5. การเรียนรูโดยสามารถจําแนกความแตกตางได (Discrimnation Learning) เปนการ
เรียนรูที่ตองมีความเขาใจอยางกวางขวางลึกซ้ึงตามลําดับขั้นตาง ๆ ที่จะเรียนรูจนสามารถจําแนก
แยกแยะความซับซอนได เชน สามารถแยกชื่อตาง ๆ ของพืชและสัตวได  และเรียกไดอยางถูกตอง 

6. การเรียนรูมโนทัศน (Concept Learning) มโนทัศนโดยทั่วไปมีอยู 2 แบบ คือ 
มโนทัศนแบบรูปธรรม และมโนทัศนแบบนามธรรม  มโนทัศนแบบรูปธรรมเกิดจากการสังเกตและ
รวมกิจกรรมจากสภาพการณที่จัดใหแบบรูปธรรม สวนมโนทัศนแบบนามธรรมนั้น เปนมโนทัศน
เกี่ยวกับสัญลักษณหรือส่ิงแทนของจริงตาง ๆ เชน ส่ีเหล่ียม สามเหลี่ยม ความรอน ความเย็น เปนตน 
ดังนั้นการเรียนรูมโนทัศนจึงเกิดขึ้นไดตามจุดมุงหมายที่เราตั้งไวโดยเรียนรู ผานทางสภาพการณ
การเรียนรูเพื่อใหเกิดการตอบสนอง สามารถสรุปหลักการและจุดมุงหมาย จากสิ่งแวดลอมได 

7. การเรียนรูกฎเกณฑหรือหลักการ (Rule Using or Principle Learning) การเรียนรู
จะเกิดขึ้นอยางมีลําดับตอเนื่องและชัดเจน สามารถนํามโนทัศนตาง ๆ มาใชไดอยางสัมพันธกัน  
จนสามารถกําหนดเปนหลักการหรือกฎเกณฑตาง ๆ ได 

8. การแกปญหา (Problem Solving)  การเรียนรูตองอาศัยกฎเกณฑหรือหลักการ
เบื้องตนตาง ๆ ที่สรางขึ้นมา จากหลักการก็จะนําไปสูกระบวนการคิดใหม ๆ เกิดการคิดและขยาย
แนวคิดสามารถนําหลักการนั้นไปใชไดอยางสรางสรรคและสามารถแกไขปญหาได 

จากลักษณะการเรียนรูดังกลาว กาเยไดสรุปวาผูเรียนจะเกิดความสามารถซึ่งเปนผลของ
การเรียนรู (Learning Outcomes) และผลการเรียนรูนี้ถามองในมุมหนึ่งก็คือ จุดมุงหมายของการศึกษา
และการเรียนการสอนนั่นเอง 

การสื่อความหมาย (Communication) 
คําวา Communication มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Communis หรือ Commus แปลวา

รวมกันในภาษาไทยมีใชหลายคํา เชน การสื่อความหมาย การสื่อสารศัพทบัญญัติใชวาสันนิเวทนาการ 
หมายถึง การรับรูรวมกัน การติดตอส่ือสาร การสื่อความหมาย การสื่อขอความ  การสื่อสารพฤติกรรมการ
ส่ือสาร หรือกระบวนการสันนิเวทนาการ ลวนมีความหมายเดียวกันทั้งส้ิน 
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พจนานุกรมเว็ปสเตอร (Webster’s Third, 1977:196) ไดใหคําจํากัดความคําวา การสื่อสาร 
หมายถึง การถายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและ
ความรูสึก ตลอดรวมไปถึง “ระบบ” เพื่อการติดตอส่ือสารขอมูล ซ่ึงกันและกัน   

อริสโตเติล ไดใหความหมายไววา การสื่อความหมาย คือการแสวงหาวิธีการชักจูงใจ   
ที่พึงมีอยูทุกรูปแบบ (Aristotle อางจาก ปรมะ  สตะเวทิน, 2537:68) 

ชลิยา  ลิมปยกร (2533:104) กลาววา การส่ือสาร ก็คือ กระบวนการที่มนุษยพยายามติดตอ 
เพื่อถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยส่ือกลางในการถายทอด ทั้งดวยวัจนภาษา
และอวัจนภาษา นอกจากนี้แลว การสงสารขอมูลยังแสดงออกซึ่งโครงสรางทางวัฒนธรรมของคน 
กลุมนั้นดวย 

ไพรัช  รามนัฎ (2540:23)  กลาววากระบวนการสื่อความหมาย เปนกระบวนการสงหรือ
ถายทอดความรู เนื้อหา สาระ ประสบการณ ความคิด ความรูสึก ความตองการ ความสนใจเจตคติ 
คานิยมทักษะความชํานาญตาง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือเรียกวาจากผูสงไปยังผูรับ 

สรุปไดวาการสื่อความหมายเปนกระบวนการถายทอดสาร (Message) จากผูสงสาร 
(Source) ผานสื่อ (Channel) ไปยังผูรับสาร (Receiver) เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน 

องคประกอบของการสื่อความหมาย 
1. ผูสงสาร (Source, Sender, Communicator) เปนผูนําขาวสาร เร่ืองราว แนวความคิด 

ความรู ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ เพื่อสงไปยังผูรับ การกระทําดังกลาวเรียกวา “การเขารหัส” ซ่ึงอาจ
เปนภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษามือ รูปภาพ สัญลักษณ เปนตน 

2. สาร (Message) ไดแก เนื้อหาของสาร หรือเร่ืองราวที่สงออกมา เชน ความรู ความคิด
ขาวสาร บทเพลง ขอเขียน ภาพ สัญลักษณ เปนตน เพื่อใหผูรับรับขอมูลเหลานั้น 

3. ส่ือ หรือชองทางในการนําสาร (Channel Media) หมายถึงตัวกลางที่ชวยถายทอด
สาร ที่ผูสงตองการใหไปถึงผูรับ 

4. ผูรับ (Receiver) ไดแกผูรับสารจากผูสง ผูรับอาจเปนบุคคล กลุมชน หรือสถาบันก็ได 
เมื่อยอมรับสารแลวผูรับตองมี “การถอดรหัส” คือการแปลสารนั้นใหเขาใจ 

5. ผล (Effect) หมายถึงส่ิงที่เกิดขึ้นจากการที่ผูสงสารไปยังผูรับ ผลที่เกิดขึ้นอาจเปน
การที่ผูรับมีความเขาใจไมตรงกัน ยอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือไมพอใจ เปนตน 

6. ผลยอนกลับ (Feed Back) เปนส่ิงที่เกี่ยวเนื่องจากผลอันเกิดจากการตอบสนองที่
ผูรับสงกลับมายังผูสงเปนการแสดงออกใหเห็น เชน ยิ้ม ปรบมือ พยักหนา พูดโตตอบ หรือการ
แสดงความคิดเห็น 
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การเรียนการสอนเปนการถายทอดเนื้อหาความรูจากครูผูสอนไปยังผูเรียน เพื่อทําใหผูเรียน 
มีความเขาใจในเนื้อหาความรูนั้น ๆ และทําการตอบสนองเพื่อเกิดการเรียนรูขึ้น ในกระบวนการ
ของการเรียนการสอนนั้นตองอาศัยองคประกอบของสื่อความหมายทั้ง 6 คือ ผูสง  สาร ส่ือ ผูรับ  
ผล และผลยอนกลับ เปนหลักในการดําเนินการ เพื่อเกิดเปนการสื่อสารความหมายขึ้นระหวาง
ผูสอนและผูเรียน 
 
2. การนวดไทย 

 
การนวดหรือหัตถเวช เปนการรักษาโรควิธีหนึ่ง ซ่ึงมีผลทางการรักษาโรคบางโรคไดเปน

อยางดี โดยเฉพาะโรคที่ไมสามารถบําบัดรักษาไดดวยการฉีดหรือกินยา การนวดจึงมีบทบาทสําคัญ
อยางหนึ่งในการรักษาโรคมาแตคร้ังโบราณ มีวิวัฒนาการและพัฒนาการองคความรูอยางตอเนื่องมา
โดยตลอด การนวดจึงเปนศาสตรและศิลปะที่มีมาชานาน และมิใชเพื่อรักษาความเจ็บปวยเทานั้น 
แตมีคุณคาตอสุขภาพทั้งรางกาย และจิตใจ เปนกระบวนการดูแลสุขภาพและรักษาโรคโดยอาศัยการ
สัมผัสอยางมีหลักการระหวางผูใหการรักษา (หมอนวด) และผูรับการรักษา (ผูปวย)  การนวดทุก
รูปแบบจึงมีสวนสรางความสัมพันธระหวางบุคคล สงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัว         
และสังคมอีกทางหนึ่ง 

การนวดไทยเปนภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาชานาน 
มีบทบาทสําคัญในการรักษาโรคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย    
ที่ดูแลและชวยเหลือกันเองภายในครอบครัว เชน สามีนวดใหภรรยา  ภรรยานวดใหสามี  ลูกหลานนวด  
ใหพอแม หรือปู ยา ตา ยาย 

การนวดไทยเปนศาสตรสําคัญแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย ซ่ึงมีบทบาทในการ
บําบัดรักษาความเจ็บปวยควบคูกับการใชยาสมุนไพร โดยยึดหลักสัจธรรมวาโรคภัยไขเจ็บของ
คนเรานั้น แบงตามผลของการบําบัดรักษาได  5  กลุม คือ 

1. โรคที่หายไดเอง  (เกิน 50%)  ขึ้นอยูกับการปรับตัวใหถูกสุขอนามัย  เชน หวัดเจ็บคอ 
อาการทางสุขภาพจิต  สภาวะแวดลอม 

2. โรคที่ตองทําการบําบัด ถาไมรักษาอาจเกิดอาการเรื้อรังหรือเปนอันตรายแกชีวิต 
เชน มาลาเรีย  เยื่อหุมสมองอักเสบ 

3. โรคที่รักษาไมหาย แตสามารถรักษาใหมีชีวิตอยูตอไปได เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิต 

4. โรคที่รักษาไมได ไมมีทางหาย เชน โรคมะเร็ง เอดส 
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5. โรคที่ไมตองรักษาดวยยา  เชน อวน ผอม เครียด ปวดเมื่อย เปนตน (พีระพงศ  บุญศิริ, 
2541:129) 

การนวดไทยจึงเปนเสนหไทยที่ไดรับการยอมรับจากชาวไทยและชาวตางชาติ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในปจจุบัน กระแสสังคมหันมาใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพและบําบัดอาการดวย
วิธีการทางธรรมชาติมากขึ้น การนวดไทยเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับแลววาสามารถผอน
คลายบรรเทาอาการเจ็บปวยไดหลายกลุมอาการโรค  จึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนดาน          
การนวดไทยอยางเปนระบบ  มีมาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการ  มุงเนนดานทักษะสูความเปนเลิศ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงปฏิสังขรณวัดโพธาราม (วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม) 2331 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหรวบรวมตํารายาและปนทาฤๅษีดัดตนไวเปน
แหลงเรียนรู รูปทาฤๅษีดัดตนที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นไมทราบจํานวนแนชัด เดิมปนดวย
ดิน จึงชํารุดเสื่อมสภาพไดงายตอมาในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2379 พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหกรมหมื่นณรงคหริรักษ (พระราชโอรสรัชกาลที่ 1 พระนามเดิม
พระองคเจาชายดวงจักร) เปนผูทรงกํากับชางหลอ รูปฤๅษีดัดตนทาตาง ๆ รวม 80 ทา โดยหลอดวย 
สังกะสีผสมดีบุกเรียกวา “ ชิน ” แลวตั้งไวตามศาลาลาย และจารึกบรรยายสรรพคุณไว เปนโคลงสี่
สุภาพแตงโดยกวีมีช่ือในสมัยรัชกาลที่ 3 แมแตองคพระมหากษัตริย ก็ไดพระราชนิพนธโคลงเองถึง 
6 บทดวยกันนอกจากนี้ยังมี พระเจานองยาเธอ พระเจาลูกยาเธอ ขุนนาง พระภิกษุ ตลอดจนสามัญ
ชน รวม 35 ทาน รวมกันนิพนธ รวมทั้งสิ้น 80 บท (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ,2544:117) 

สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ  (2530:7-8)ไดกลาวถึง  การแพทยแผนปจจุบันเริ่มเขามาในประเทศ
ไทย ตั้งแตครั้งตนกรุงรัตนโกสินทร แตจุดที่นับเปนกาวสําคัญในการพัฒนาการแพทยแผนปจจุบันใน
ประเทศไทย คือ การตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยขึ้นในป พ.ศ.2432 ซ่ึงปจจุบันก็คือ  คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล นับแตนั้นมาประเทศไทยก็ยอมรับเอาการแพทย  แผนปจจุบันเปนหลักในการปองกัน
และรักษาโรค โดยในระยะแรก ๆ ยังมีการเรียนการสอนการแพทยแผนไทย (หรือท่ีเรียกกันวาแผน
โบราณ)  อยูในโรงเรียนแพทยาลัยดวยตอมาในป พ.ศ.2446  (14 ป หลังจากตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัย)  
ก็ไดเลิกสอนการแพทยแผนไทยไป  การแพทยแผนปจจุบันจึงเขามาแทนที่และทําใหคุณคาของ
การแพทยแผนไทยดอยลงไป ทั้งในดานการสนับสนุนจากรัฐบาล และการยอมรับของประชาชน 
แตอยางไรก็ตาม ดวยความที่การแพทยแผนไทยมี่สวนเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรม ประเพณีและ
ความเชื่อของคนไทยอยูมาก คนไทยในชนบทจํานวนมาจึงยังคงสืบทอดความรูและการปฏิบัติของ
แพทยแผนไทยมาตลอด  ประกอบกับการกระจายทางบริการทางการแพทย และสาธารณสุขแผน
ปจจุบันยังไมทั่วถึง จึงทําใหการแพทยแผนไทยยังคงดํารงอยู 
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ความพยายามที่จะพัฒนาการแพทยแผนไทย โดยองคกร และหนวยงานตาง ๆ  เชน อายุรเวท 
วิทยาลัย สมาคมแพทยแผนโบราณตาง ๆ มูลนิธิหมอชาวบาน กลุมศึกษาปญหายา กระทรวงสาธารณสุข 
และมหาวิทยาลัยตาง ๆ นับเปนนิมิตหมายหมายอันดีแมจะมีปญหาอุปสรรคมากมาย แตหากมีการ
คิดและพัฒนาอยางเปนระบบ ประกอบกับคุณประโยชนของการแพทยแผนไทยเอง  ยอมจะสามารถ 
ชักนําใหการแพทยแผนไทยไดรับการพัฒนาเคียงบาเคียงไหลกับการแพทยแผนปจจุบันในอนาคต 

แนวความคิดในการพัฒนาการแพทยแผนไทยที่ผานมานั้นยังมีลักษณะกระจัดกระจายไม
ครอบคลุมในทุกจุด เนนเฉพาะบางจุดที่คิดวามีผลกระทบที่สําคัญ หรือที่หนวยนั้น ๆ ที่สนใจ เชน
เร่ืองของกฎหมาย เร่ืองการนวด ซ่ึงก็เปนเรื่องที่นาเห็นใจ เพราะองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังขาดการ
บริหารจัดการอยางเหมาะสมในการสนับสนุนในทุก ๆ ดาน การแพทยแผนโบราณหรือการแพทย
แผนไทย นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแตสมัยดึกดําบรรพ ซ่ึงไดวิวัฒนาการมาพรอมกับ
ความกาวหนาดานอื่น ๆ ของสังคมไทย แตภายหลังการขยายตัวของการแพทยแผนตะวันตกในชวง
ปลายรัชกาลที่ 5 การแพทยแผนไทยก็คอย ๆ เส่ือมทรุดลงเปนลําดับ จนกวาไดวาในปจจุบันแพทย
แผนตะวันตกไดเขามาแทนที่ระบบการแพทยแผนไทยเกือบจะสิ้นเชิง  แตแมกระนั้นก็ตาม
ประชาชนจํานวนไมนอยก็ยังคงพึ่งพาการรักษาจากหมอพื้นบาน และหมอแผนโบราณในยาม
เจ็บปวย ดวยเหตุผลตาง ๆ กันไป 

นักวิชาการสมัยใหมขาดความสนใจและทอดทิ้งระบบการแพทยแผนไทยมาโดย
ตลอดจนเกือบหนึ่งทศวรรษมานี้จึงไดเร่ิมหันมาสนใจการแพทยแผนไทยพรอม ๆ กับการตื่นตัว
ขององคการอนามัยโลกที่มีตอระบบการแพทยแผนโบราณของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
องคการอนามัยโลกไดเนนถึงบทบาทของหมอพื้นบาน และหมอแผนโบราณที่มีตอการสาธารณสุขมูล
ฐาน  ซ่ึงนักวิชาการของไทยไดใหความสนใจเปนพิเศษในดานเอาสมุนไพรมาใชประโยชนในการ  
รักษาโรคดวย นอกจากจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคไดจริงแลว ยังมีขอดีอีกคือ พิษเบา ราคาถูก 
หางาย ใกลบาน งานนอย  แตอยางไรก็ตามเทาที่ผานมาดูเหมือนวาความสนใจของนักวิชาการ
สมัยใหมยังคงจํากัดอยูเฉพาะเรื่องสมุนไพรเทานั้น มีนักวิชาการจํานวนไมนอยไดพยายามจะศึกษา
และพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย แตเนื่องจากชองวางของการแพทยทั้ง  2  ระบบ ซ่ึงมีมาชานาน 
ทําใหนักวิชาการสมัยใหมขาดความเขาใจในระบบการแพทยแผนโบราณทั้งระบบ  การนําเอาเรื่อง
ของสมุนไพรมาใชประโยชนในการรักษาโรคเปนสิ่งที่ทําไดงาย จึงเปนกาวแรกที่จะนําไปสู
กระบวนการพัฒนาระบบการแพทยไทยในที่สุด 

การแพทยแผนโบราณของไทยในสมัยสุโขทัย ตามหลักฐานที่คนพบจากศิลาจารึก         
ที่วัดปามะมวง  จังหวัดสุโขทัย  ซ่ึงเขียนขึ้นประมาณ  พ.ศ.1800 ในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง ไดทรง
จัดใหมีการปลูกสวนปาสมุนไพร ขึ้นเพื่อใชเปนยารักษาโรค และมีการบดยาใช ตลอดจนมีรูปจารึก
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เกี่ยวกับการนวด ในสมัยนั้นมีความเชื่อวาความเจ็บปวยเกิดจากการกระทําของภูตผีปศาจ จึงมีพิธี
แสดงความนบนอบดังขอความตอนหนึ่งในหนังสือไตรภูมิพระรวงวา “ผีแลวามีผูใด  ไปไหวนบ   
คํารพบูชาแกกงจักรแกวนั้นดวยขาวตอกดอกไม และกงจักรนั้นยอมบําบัดความไขความเจ็บ” 

การแพทยแผนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร เร่ิมในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ทรงปฏิสังขรณ และสถาปนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส  (ช่ือเดิมวัดโพธาราม)  และไดโปรดให
มีการจารึกตํารายา เพื่อประโยชนแกสาธารณชน 

สมัยรัชกาลที่ 2 ไดทรงใหมีการสืบเสาะรวบรวมตํารายาจากพระราชา  คณะขาราชการ
ตลอดจนราษฎร  ซ่ึงหมอหลวงไดตรวจสอบและจดเปนตําราไวในโรงพระโอสถ เรียกวา “ตําราพระ
โอสถ” นอกจากนี้ยังไดทรงปฏิสังขรณวัดราชโอรสาราม (ช่ือเดิมวัดจอมทอง)  อําเภอบางขุนเทียน  
และทรงใหจารึกตํารายาตําราหมอนวด และตําราวางปลิงในแผนหิน ติดอยูตามกําแพงแกวของ 
พระวิหารและโบสถ 

สมัยรัชการที่ 3 ไดทรงปฏิสังขรณวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง และไดจารึกตํารายารวมรอยขนานไว
ในแผนศิลา ฝงไวตามเสาระเบียงพระวิหารพระพุทธไสยศาสตร พระองคยังไดทรงปฏิสังขรณวัด
พระเชตุพนวิมลมังคาราม และมีพระราชประสงคที่จะใหเปนแหลงวิชาการความรูแขนงตาง ๆ 
สําหรับมหาชนโดยไมเลือกชั้นวรรณะ (เทียบได กับมหาวิทยาลัยเปดในปจจุบัน) ทรงใหเลือกสรร
ตําราตาง ๆ มาตรวจแกไข แลวโปรดใหจารึกแผนศิลาประดับไวในพระอารามพรอมทั้งภาพเขียนและรูป
ปน เร่ืองที่จารึกมีทั้งวรรณคดี โบราณคดี  ศาสตราคม  ตํารายา  ตําราหมอนวด พรอมรูป 30 คู วิชาเภสัช
สมุนไพร รูปปนฤๅษีดัดตนเพื่อกายภาพบําบัด 80 ทา แผนจารึกบอกสมุฏฐานของโรค วิธีรักษาโรค
เด็กและผูใหญ ตลอดจนไดจารึกตํารายาตาง ๆ บนแผนหินออนประดับบนเสาและผนังตามศาลาราย 
นอกจากนี้ยังไดปลูกตนสมุนไพร วานยาตาง ๆ ไวเปนตัวอยางอีกดวย 

สมัยรัชกาลที่  4  ก็มีการวาดภาพฤๅษีดัดตนไวที่ศาลาโถงวัดมัชฉิมาวาส (วัดกลาง)  
อําเภอเมืองสงขลา  40  ทา เขาใจวาคงจะคัดลอกจากวัดพระเชตุพนฯ 

สมัยรัชกาลที่ 5 มีหมอหลวงที่เปนพระบรมวงศและขาราชการชั้นผูใหญเปนจํานวนมาก
รับราชการอยูในกรมหลวง พระองคสนพระราชหฤทัยในตําราและคัมภีรแพทย จึงไดพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศเธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ  พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นภูบดี
ราชหฤทัย  พระยาอมรศาสตรประสิทธิ์ศิลป หลวงกุมารแพทย หลวงกุมารเพชร  ขุนกุมารประเสริฐ  
และขุนเทพกุมาร เปนคณะกรรมการตรวจสอบชําระคัมภีรแพทยทั้งมวล และไดแปลคัดลอกใหม
จากภาษาขอม มคธ เปนภาษาไทย จดลงในสมุดขอยเก็บไวในคลังพระตําราหลวงขางพระที่  
นับแตนั้นมาจึงไดมี ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห (ฉบับหลวง) ขึ้นเพื่อใชเปนหลักในการศึกษาและ
บําบัดรักษาโรคสําหรับแพทยแผนโบราณสืบมาถึงปจจุบัน 
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ในชวงนี้วิชาแพทยแผนโบราณไดรับการฟนฟูและสนับสนุนอยางเต็มที่ ไดมีการสอน
และฝกหัดหัดวิชาแพทยแผนโบราณในสํานักกรมแพทยพระราชวังบวร  (กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ)  
ซ่ึงกลาวไดวาเปนโรงเรียนแพทยที่เกิดกอนโรงเรียนแพทยากรที่ศิริราช  

ประเภทของการนวดไทยมี  2  แบบ  คือ 
1. การนวดแบบราชสํานัก 
2. การนวดแบบเชลยศักดิ ์

การนวดแบบราชสํานัก หมายถึง การนวดเพื่อถวายพระมหากษัตริย และเจานาย
ช้ันสูงของราชสํานัก ซ่ึงผูนวดตองมีกิริยามารยาทเรียบรอย เดินเขาเขา หาผูปวย ขณะทําการนวด
ตองไมกมหนาหายใจรดผูปวย หรือเงยหนาจน เปนการ ไมเคารพ การนวดจะใชเฉพาะมือ นิ้วหัว 
แมมือและปลายนิ้วอ่ืน ๆ ในการนวดเทานั้น และจะทําการนวดผูปวยซ่ึงอยูในทานั่ง นอนหงาย หรือ   
นอนตะแคงเทานั้น  ไมใชการดัดหรือการงอขอ หลัง หรือสวนใดของรางกายดวย กําลังแรงหมอนวด
แบบราชสํานัก  จึงเปนการนวดที่มีเอกลักษณเฉพาะ  เนนความสุภาพและความสามารถ ในการรักษา  
ทําใหเกิดผลตออวัยวะ และเนื้อเยื่อที่อยูลึก ๆ โดยการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต  เพิ่มการทํางาน
ของเสนประสาท  

จุดแข็งของการนวดไทยแบบราชสํานัก เปนศาสตรและศิลปะที่ถายทอด
เพื่อใหความรูความสามารถในการรักษาโรค ที่เกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ กระดูกและสวนสําคัญที่
เกี่ยวของ เนื่องจากมีจุดประสงคในการรักษาโรค ซ่ึงตองมีการคัดเลือกผูที่สืบทอด คือมีคุณสมบัติ
พอเพียงในการรับวิชานี้ เชน มีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตรการแพทยเปนรากฐาน วิชาการแพทยแผน
ปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบและเปนแบบอยางสําหรับการพัฒนาความรูขนบธรรมเนียมประเพณี 

จุดออนของการนวดไทยแบบราชสํานัก ทําใหมีอาการเจ็บตามแนวกลามเนื้อ 
ในการนวดจะใชเฉพาะมือ คือนิ้วหัวแมมือ ปลายนิ้วอ่ืนและอุงมือในการนวดเทานั้น ผสมกับทาทาง 
องศา จังหวะในการลงน้ําหนักเพื่อรักษาโรค ไมเร่ิมนวดฝาเทา นอกจากจําเปนจริง ๆ โดยมากจะเริ่ม
นวดตั้งแตใตเขามาขอเทาหรือจากตนขาลงมาถึงขอเทา (มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยไทยเดิมฯ 
โรงเรียนอายุรเวท,2548:4-5) 

การนวดแบบเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดแบบสามัญชน มีการสืบทอดฝกฝน
แบบแผน การนวดตามวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงเหมาะมาก สําหรับชาวบานจะนวดกันเอง ใชสองมือ
และอวัยวะสวนอื่นโดยไมตองใชยา  ในปจจุบันจึงเปนที่รูจักและแพรหลายในสังคมไทยการนวดไทย
แบบเชลยศักดิ์ รูจักกันทั่วไปวา  “จับเสน”  เพื่อให “เลือดลม เดินไดสะดวกขึ้น”  นับเปนภูมิปญญา  
อันลํ้าคาของคนไทยที่พัฒนามาจาก  การนวดชวยเหลือกันเองภายในครอบครัวใหเกิดการผอนคลาย
กลามเนื้อ โดยใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกายในการนวด เชน ศอก เขา เทา มือ เมื่อฝกฝนจนเกิดความ
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ชํานาญและมั่นใจ จึงไดมีการนวดชวยเหลือความเจ็บปวยของเพื่อนบานจนไดรับความนิยมและ
เชื่อถือจากผูมารับบริการ จนเกิดอาชีพหมอนวดขึ้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการ
นวดที่เกาแกที่สุดคือ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ขุดพบที่ปามะมวง ตรงกับสมัยพอขุนรามคําแหง  
มีรอยจารึกเปนรูปการรักษาโรคโดย การนวด 

วิธีการนวดพืน้บานที่พบบอยใน 4 ภาค 
จากการศึกษาวิธีการรักษาอาการทางระบบกลามเนื้อ และโครงรางดวยการแพทยพื้นบาน 

(ดารณี  ออนชมจันทร และคณะ, 2548:17-19)  ทําการศึกษาในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ   
ภาคอีสาน โดยการสํารวจ สัมภาษณหมอนวดพื้นบาน ภาคละ 20 คน ถึงรูปแบบ วิธีการที่หมอนวด
พื้นบานใชรักษาอาการทางระบบกลามเนื้อและโครงราง ซ่ึงไดแกอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดขอ 
กระดูก และเอ็น อาการอัมพฤกษ อัมพาต พบวา สวนใหญใชวิธีการนวด ดังนี้ 

1. การบีบ โดยจับกลามเนื้อใหเต็มฝามือแลวออกแรงบีบเพื่อชวยกระตุนการ
ไหลเวียนของเลือด และชวยในการลดการเกรงหรือตึงของกลามเนื้อ 

2. การคลึง เปนการใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วมือ หรือสันมือออกแรงกดกลามเนื้อแลวให
เคล่ือนไปมาเปนวงกลม เพื่อชวยลดการเกร็งของกลามเนื้อ 

3. การกด (ภาษาภาคเหนือเรียก เต็ก) เปนวิธีการรักษาโดยใชนิ้วหัวแมมือกดลง
บนจุดหรือสวนตาง ๆ ของรางกาย เพื่อกระตุนระบบการไหลเวียนของเลือด สวนใหญนิยมกดจุดที่
เสนเอ็น คลายเสนใหผูปวย สําหรับบางแหงใชวิธีการกดจุดนี้รักษาโรคมดลูกหยอน 

4. การดัด เปนการรักษารูปแบบหนึ่งเพื่อใหกลามเนื้อคลายและใหขอตอหรือสวน
ที่ติดขัดอยูกลับเขาที่ ซ่ึงผูใหการรักษาตองใชแรงมาก และตองพิจารณาความเหมาะสมวาผูปวยสามารถ
รับการรักษาดวยวิธีไดหรือไม 

5. การเหยียบ เปนการใชแรงกดในการผอนคลายกลามเนื้อ ชวยลดอาการตึงหรือ
เกร็งได สวนใหญการเหยียบใชในการนวดรักษาบริเวณที่หนา เชน ตนขา 

6. การดึงและการกด เปนวิธีการรักษาเพื่อชวยใหกระดูกกลับเขาสูตําแหนงเดิม 
โดยใชมือทั้งสองขางดึงบริเวณขอตอ เพื่อใหขอตอสวนที่หดเขาไปหรืออาจเกิดการติดขัดกลับสู
สภาพปกติ ในบางแหงอาจใชการกดเพื่อใหกระดูกสวนที่เคล่ือนกลับเขาที่ 

7. การจับเสน (ภาษาภาคเหนือ เรียกวา จั๊กเอ็น) เปนการรักษาเพื่อใหเสนเอ็นที่จม
หรือเสนที่ถูกกระดูกทับกลับคืนตําแหนงเดิม   โดยใชมือไลเสนแลวดึงใหกลับสูปกติ โดยในบาง
แหงจะมีการดูดวงรวมดวย 

8. การตอกเสน เปนภูมิปญญาลานนา ใชในการรักษาโรคของระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ และรักษาโรคเกี่ยวกับเอ็น ซ่ึงชวยกระตุนใหกลามเนื้อและเสนเอ็นเขาสูระบบที่ดี โดยใช
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อุปกรณในการตอกคลายอุปกรณแกะสลักไม ตอกตามเสนเอ็น หรืออวัยวะสวนที่จะทําการรักษา 
พบการรักษารูปแบบนี้ในภาคเหนือ และนิยมใชรวมกับน้ํามันสมุนไพร 

9. การรีดเสน ใชสันนิ้วโปงรีดไปตามเสน ไลไปทั่วทั้งตัว เพื่อใหเลือดลมไหลเวียน
สะดวก สวนใหญใชในการรักษาผูปวยที่เปนอัมพฤกษ อัมพาต ชามือ-เทา และผูปวยที่เปนโรคขอ 
พบการรักษารูปแบบนี้ทางภาคใต 

10. เขี่ยเสน (ภาษาภาคเหนือ เรียก เขี่ยแกะ) เปนวิธีการรักษาเพื่อใหเสนที่ทับกัน 
หรือเสนที่ถูกกระดูกทับกลับคืนตําแหนงเดิม โดยใชนิ้วหัวแมมือเขี่ยเสนบริเวณสะบัก ขอแขน หนาแขน     
ขอเทา ใตขอศอก สวนใหญจะใชรักษาผูปวยที่เสนสะบักจม 

11. ย่ําขาง(ขาง คือ ใบไถสําหรับไถนา ซ่ึงทําจากโลหะเหล็กผสมพลวง)เปนวิธีการ
รักษารูปแบบหนึ่งของภาคเหนือ ใชความรอนในการรักษา และแรงกดจากเทา เพื่อคลายเสนและ
บรรเทาอาการปวด สวนมากใชในการรักษากลุมอาการปวดกลามเนื้อ ปวดเอ็น ปวดขอ โรคกระดูก 
อัมพฤกษ อัมพาต โดยใชเทาจุมน้ํายา (น้ําไพลหรือน้ํามันงา) เหยียบบนลงแผนเหล็กที่เผาไฟจนรอน
แดง พรอมกับลงคาถากํากับความรอนของเทา แลวนําไปเหยียบลงบนรางกาย หรืออวัยวะสวนที่
ตองการรักษา  

12. เหยียบเหล็กแดง เปนวิธีการรักษาที่พบในภาคกลาง โดยใชความรอนในการคลาย
เสน ชวยลดการเจ็บปวด ลักษณะวิธีการคลายกับการย่ําขางของภาคเหนือ นั่นคือการใชเทาของ
ผูรักษาเหยียบลงบนแผนเหล็กที่เผาไฟใหรอน พรอมกับลงคาถากํากับความรอนของเทา แลวนําเทา
ไปเหยียบบนอวัยวะสวนที่ตองการรักษา ใชในการรักษากลุมอาการปวดกลามเนื้อ อัมพฤกษ 
อัมพาต การเหยียบเหล็กแดงและการย่ําขางตางกันที่เทคนิค วิธีการ อุปกรณ และสมุนไพรที่ใชรวม 

13. เช็ดไข เปนวิธีการที่ใชรักษาผูปวยที่มีอาการบวม พบการรักษารูปแบบนี้ใน
ภาคเหนือ โดยทําการเปาคาถากํากับไขตม แลวนําเหรียญอินเดีย  (เงินแถบ) ใสลงในไขขาวหอดวย
ผาแลวนําไปเช็ดสวนที่ปวด หลังจากนั้นทานํามันมะกอกบริเวณที่ลงคาถาไว 

การนวดประคบสด 
การนวดดวยลูกประคบสด  เปนรูปแบบการนวดพื้นบานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช

สมุนไพรสดในการนวดประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย หรือบําบัดผูปวยที่เปนอัมพฤกษ 
อัมพาต รวมถึงอาการสมองฝอ ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลา ผนวกกับกําลังใจของผูปวย สวนใหญเราจะ
คุนเคยกับการนวดและใชการประคบสมุนไพรรวมดวย แตที่วัดละมุดสุทธิยาราม อาจารยรัตนาวดี  
อินทรถาวร ขาราชการบํานาญ ไดสืบทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ รักษาอาการปวดเมื่อย อัมพฤกษ 
อัมพาต ดวยการนวดโดยใชลูกประคบสดในการกดและรีดไปตามอวัยวะตาง ๆ ตามแนวเสน  
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จุด หรือบริเวณที่รักษาตามองคความรูที่ได  สืบทอดมา ซ่ึงขณะเดียวกันตัวยาสมุนไพรสดที่ออกมา
จากลูกประคบแทรกซึมไปตามผิวหนัง  ชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการรักษาไดอยางดียิ่ง 

การเอามาน 
คําวา “ มาน ” เปนคําที่ชาวเชียงใหมเรียกชาวพมา การเอามานเปนวิธีการรักษาของ   

ชาวพมา มีลักษณะคลายการดัด  การดึง  เพื่อแกอาการปวดเมื่อย  โดยมีหมอนวดหรือผูที่เรียนรูเปนผูทํา
การดัด ดึงใหกับผูที่มีอาการ  ประกอบดวยทาตาง ๆ  เนนการยืด  และหดตัวของเสนเอ็น  ทําใหเสนเอ็น
หยอนยานเลือดลมเดินสะดวก การเอามาน ของพออุยสม อินปญญา บานหนองตอง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม ถายทอดใหหมอบุญ  อุปนันท ไดทําการสัมภาษณเจาะลึกทั้งพออุยสมและหมอบุญ 

หลักการเอามาน 
หมอบุญ  อุปนันท (อางใน ดารณี  ออนชมจันทร,2548:67) ไดกลาววา หลักการเอามาน 

วาในรางกายคนเรา เลือดกับลมตองมีความสมดุลกัน ถาเลือดไมดี ลมไมดีจะทําใหเสนเอ็นไมดีตาม 
เพราะเสนเอ็นเปนทางเดินของลม ถาเสนเอ็นตึงจะทําใหลมเดินไมสะดวกจะทําใหเกิดอาการเจ็บปวยได 
การเอามานจะเปนการรักษาที่มุงเนนใหเสนเอ็นคลายตัวมากกวาการนวดซึ่งเนนกดจุด การเอามาน
เนนการยึดหดตัวของเสนเอ็น ทําใหเสนเอ็นหยอนยานการไหลเวียนของเลือดและลมภายในรางกาย
ไหลเวียนไดสะดวก และใชเวลาในการรักษานอยกวาการนวด ใชไดดีกับกลุมปวดเมื่อยจากการ
ทํางานหนัก 

การสืบทอด 
คุณสมบัติของผูรับการสืบทอด ตองมีความสนใจและศรัทธา มีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ หากเปนผูหญิงสามารถเรียนได แตบางทาทางผูหญิงก็ไมสามารถทําได เชน ทายกหลัง 
และทาเหยียบหลัง 

การนวดพื้นบานนั้นเปนองคความรูภูมิปญญาการแพทยพื้นบานที่มีการสงเสริมให
เกิดการใชประโยชนในศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานโดยมีบทบาทหลักในการใหบริการทั้งใน
ชุมชนและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนั้นยังมีบทบาทในการถายทอดองคความรูใหกับประชาชน
ผูสนใจ นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา และมีบทบาทเปนแหลงศึกษาวิจัยรูปแบบการใหบริการ
โดยเฉพาะผูปวยเรื้อรัง เชน อัมพฤกษ อัมพาต เพื่อเชื่อมโยงเขาสูระบบประกันสุขภาพ  ทําใหประชาชน
ไดรับการดูแลดานสุขภาพอยางเหมาะสม ทั้งนี้จะตองมีการพัฒนาการใหบริการใหเหมาะสมกับยุค
สมัยทั้งดานสถานที่ ผูใหบริการ การใหบริการ และความปลอดภัย โดยกําหนดมาตรฐานการใหบริการ
ตามวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน สงผลใหไดรับการยอมรับในการมาใชบริการ การสืบทอด  
การศึกษาวิจัยและพัฒนา กอใหเกิดการพึ่งตนเองดานสุขภาพและเสริมสรางรายไดใหกับชุมชน 
ประชาชน อยูดี กินดี มีสุข (ธงชัย  สาระกูล, 2546:21-24) 
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ประโยชนของการนวด 
1. ลดการเกร็งตัวของกลามเนื้อ 
2. เพิ่มระบบการไหลเวยีนโลหติและน้ําเหลือง 
3. กระตุนระบบประสาท 
4. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดินหายใจ 
5. ฟนฟูสภาพของระบบกลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท 
6. ทําใหรูสึกสบายคลายเครียด 

ขอควรระวังในการนวด  
1. ไมควรนวดหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม ๆ ควรนวดหลังรับประทานอาหาร 

30 นาที 
2. ไมนวดเมื่อมีอาการฟกช้ําตามผิวหนัง หรือมีอาการอักเสบซ้ําซอน 
3. กรณีผูสูงอายุ มีโรคประจําตัวบางอยาง เชน เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

ตองระมัดระวัง และบอกประวัติแกหมอนวด 
4. เมื่อมีอาการอักเสบติดเชื้อ คือ มีไขเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวด บวม แดงรอน  

ไมควรจะนวด 
5. ผูที่ประสบอุบัติเหตุใหม ๆ ควรไดรับการชวยเหลือข้ันตนและตรวจวินิจฉัย

ภาวะแทรกซอนตาง ๆ หากเกินความสามารถควรประสานความรวมมือกับแพทยแผนปจจุบัน 
ขอหามในการนวด 

           1.   มีไขสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส 
           2.   ไขพิษ ไขกาฬ อีสุกอีใส งูสวัด  
           3.   โรคผิวหนัง 
           4.   โรคติดตอ เชน วณัโรค โรคเอดส 
ขอควรปฏิบตัหิลังการนวด 

1. งดอาหารแสลง เชน อาหารมัน อาหารทอด หนอไม ขาวเหนียว เครื่องในสัตว 
เบียร  ของหมักดอง 

2. หามสลัด บีบ ดัด สวนที่มีอาการปวด 
3. ใหออกกําลังกายเฉพาะโรคและอาการตามคําแนะนํา 

(http://ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/t4.htm 15 July 2006) 
การนวดไทยใชลูกประคบสมุนไพร 

การประคบสมุนไพรคือ  การใชสมุนไพรหลายอยางมาหอรวมกัน  สวนใหญเปน
สมุนไพร ที่มีน้ํามันหอมระเหยโดยนํามานึ่งใหรอน ใชประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอกซึ่ง
น้ํามันหอมระเหยเมื่อถูกความรอนจะระเหยออกมา  ความรอนจากลูกประคบจะชวยกระตุนการ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่

http://ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/t4.htm%2015


 40 

ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น  และยังมีสาระสําคัญจากสมุนไพรบางชนิดที่ซึมเขาทางผิวหนัง  ชวยรักษา
อาการเคล็ด  ขัด  ยอก  และลดปวดได 

วิธีการประคบ 
1. จัดทาคนไขใหเหมาะสม  เชน  นอนหงาย  นั่ง  นอนตะแคง  ขึ้นอยูกับตําแหนงที่

จะทําการประคบสมุนไพร 
2. นําลูกประคบที่ไดรับความรอนไดที่แลวมาประคบบริเวณที่ตองการประคบ              

(การทดสอบความรอนของลูกประคบ คือแตะที่ทองแขนหรือหลังมือ) 
3. ในการวางลูกประคบบนผิวหนังคนไขโดยตรงในชวงแรก ๆ  ตองทําดวยความเร็ว       

ไมวางแชนาน ๆ  เพราะคนไขจะทนความรอนไมไดมาก 
4. เมื่อลูกประคบคลายความรอนลงก็สามารถเปลี่ยนลูกประคบอีกลูกหนึ่งแทน                

(นําลูกเดิมไปนึ่งตอ)  ทําซํ้าตามขอ  2,3 
ประโยชนของการประคบ 

1. บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
2. ชวยลดอาการบวม  อักเสบของกลามเนื้อ  เอ็น  ขอตอ  หลัง  24-28  ช่ัวโมง 
3. ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ 
4. ชวยใหเนื้อเยื่อ พังผืด  ยืดตวัออกมา 
5. ลดการติดขัดของขอตอ 
6. ลดอาการปวด 
7. ชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด 

ขอควรระวัง 
1. หามใชลูกประคบที่รอนเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังออน ๆ หรือบริเวณ

ที่เคยเปนแผลมากอน  ถาตองการใช  ควรมีผาขนหนูรองกอนหรือรอจนกวาลูกประคบจะคลายความรอน
ลงจากเดิม 

2. ควรระวังเปนพิเศษในผูปวยเบาหวาน  อัมพาต  เด็ก และผูสูงอายุเนื่องจากกลุม
บุคคลดังกลาวความรูสึกตอบสนองตอความรอนชา  อาจจะทําใหผิวหนังไหมพองไดงาย  ถาตองการใช
ควรจะ  “ใชลูกประคบที่อุน” 

3. ไมควรใชลูกประคบสมุนไพรในกรณีที่มีแผล  การอักเสบ  (ปวดบวม  แดง  รอน)  
ในชวง  24  ช่ัวโมงแรก  อาจจะทําใหบวมมากขึ้น 

4. หลังจากประคบสมุนไพรแลว  ไมควรอาบน้ําทันทีเพราะจะไปชะลางตวัยาออก
จากผิวหนัง  และอุณหภูมิของรางกายปรับเปลี่ยนไมทันอาจจะทําใหเปนไขได 
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วิธีเก็บรักษา 
1. ลูกประคบสมุนไพรที่ทําในแตละครั้ง  สามารถเก็บไวใชซํ้าได  3-5  วัน 
2. ควรเก็บลูกประคบไวในตูเย็น  จะทําใหเก็บไดนานขึ้น  (ควรเช็คลูกประคบดวย             

ถามีกล่ินบูดหรือเหม็นเปรี้ยวไมควรเก็บไว) 
3. ถาลูกประคบแหง  กอนใชควรพรมดวยน้ําหรือเหลาขาว 
4. ถาลูกประคบที่ใชไมมีสีเหลืองหรือสีเหลืองออนลงแสดงวายาที่ใชจืดแลว           

(คุณภาพนอยลง) จะใชไมไดผล  ควรเปลี่ยนลูกประคบใหม (ถวัลย  มาศจรัล, 2548:34-38) 
 
3. หลักสูตรการนวดไทย 
                 

สอนนวดตามแบบแผนโบราณที่มีจารึกในแผนศิลา และทาฤๅษีดัดตนที่รัชกาลที่ 3 ทรง
พระกรุณาใหเก็บรวบรวมบันทึกไวในวัดโพธิ์โดยครูผูชํานาญการนวดแผนโบราณที่เปยมไปดวยกุศลจิต 
พรอมที่จะถายทอดศิลปะการนวดอยางถูกตองตามแบบแผนจารีตประเพณีอันดีงามของไทย โดยแบง
การสอนเปน 7 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรการนวดแผนโบราณ  (หัตถศาสตร 60 ช่ัวโมง) สอนศิลปะการนวดแผน 
โบราณของไทย ตั้งแตพื้นฐานจนสามารถนําไปประกอบอาชีพ  

2. หลักสูตรการนวดเพื่อการบําบัดรักษา  (หัตถศาสตรบําบัด 60 ช่ัวโมง) สอนการ
นวดเพื่อแกและบรรเทาอาการงายๆ เชน ปวดกลามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ไหล เคล็ดขัดยอก
ตามหลัง ผูที่จะเรียนหลักสูตรนี้ตองผานการเรียนหลักสูตรที่ 1 (หัตถศาสตร)   

3. หลักสูตรการนวดเทา  (60 ช่ัวโมง)  เรียนการนวดจุดสะทอนบริเวณฝาเทาซ่ึงสัมพันธ
กับอวัยวะ ตาง ๆ เพื่อกระตุนและปรับระดับการทํางานของอวัยวะในรางกาย ผูที่จะเรียนหลักสูตรนี้
ตองผานการเรียนหลักสูตรที่ 1 (หัตถศาสตร)   

4. หลักสูตรการนวดน้ํามันและน้ํามันหอมระเหย  (60 ช่ัวโมง)  เรียนวิธีการนวดน้ํามัน 
ซ่ึงประยุกตจากวิธีการนวดแผนโบราณของไทยเชากับศาสตรการใชน้ํามันหอมระเหย ผูที่จะเรียน
หลักสูตรนี้ตองผานการเรียนหลักสูตรที่ 1 (หัตถศาสตร)   

5. หลักสูตรการนวดผูหญิง  (60 ช่ัวโมง) เรียนการนวดและการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ของผูหญิง เชน การนวดเพื่อลดอาการปวดทอง ปวดเมื่อยระหวางมีประจําเดือน นวดมารดาขณะ
ตั้งครรภ  นวดวัยทอง ผูที่จะเรียนหลักสูตรนี้ตองผานการเรียนหลักสูตรที่ 1 (หัตถศาสตร)   
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6. หลักสูตรการนวดทารกและเด็ก  (15 ช่ัวโมง) เรียนการนวดเพื่อเสริมพัฒนาการของ
เด็ก ทั้งรางกายและจิตใจ กระตุนการเจริญเติบโตของระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท และปองกันการ
พัฒนา ที่ผิดรูปราง ผูที่จะเรียนหลักสูตรนี้ตองผานการเรียนหลักสูตรที่ 1 (หัตถศาสตร)  

7. หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยชั้นตน (153 ช่ัวโมง) เปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง จาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สําหรับผูตองการสอบวุฒิบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อไป
ทํางานตางประเทศ  ผูที่จะเรียนหลักสูตรนี้ตองผานการเรียนหลักสูตรที่ 1 (หัตถศาสตร)  และหลักสูตรที่ 
1 (นวดเทา)  (http://www.watpho.com/15 July 2006) 
 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ จะพบวามีงานศึกษาทีเ่กี่ยวของกับการนวดไทย ดังนี้ 
การถายทอดความรูทางการแพทยแผนไทยเปนลักษณะปากตอปากแลวทองจําและ

ตองอาศัยประสบการณใชการสังเกตจดจําใหขึ้นใจ การศึกษาวิชาแพทยจึงไมใชของงายตองอาศัย
ความมานะบากบั่นพากเพียรและอดทนเปนเวลาแรมป เพื่อจะไดจดจําคําสั่งสอนไดแมนยํา โดยครู
จะสอนวิธีตรวจรักษาคนไข สอนวิธีปรุงยา โดยเริ่มจากสอนใหรูจักส่ิงตาง ๆ ที่ใชเปนสวนประกอบ
ของยาทั้งที่เปนพืชวัตถุและธาตุวัตถุ  ศิษยจะตองทําตัวใกลชิดคอยสนใจปรนนิบัติและติดตามถาม
ไถเวลาที่ครูออกไปรักษาคนไขนอกสถานที่ ตองคอยติดตามเพื่อจะไดเรียนรูและหาความชํานาญ
จากการสังเกตอาการของคนไข โดยครูจะอธิบายใหรูถึงที่ตั้งแรกเกิดของโรค  ช่ือของโรค  และยา
สําหรับบําบัดโรคตองใหแมนยํา 

สมัยที่มีตัวอักษรใช จึงมีการจารึกความรูไวในที่ตาง ๆ เชน แกะไวในแผนหิน ไม
หรือโลหะ การจารึกหรือเขียนลงในใบลานและสมุดขอย เรียกวา พระคัมภีรหรือพระตํารา ซ่ึงมีการ
คัดลอกตอ ๆ กันมาขอความในพระคัมภีรหรือตําราแพทยนั้นจะกลาวและจําแนกไวตามความรู 
ความเชี่ยวชาญของครู 

เสาวภา พรสิริพงษ และ พรทิพย อุศุรัตน (2538:15) ไดอธิบายถึง การแพทยแผนไทย 
วา (โดยเฉพาะในสวนของการใชสมุนไพรและการนวด) ไมไดมีใชแตในราชสํานักเทานั้นราษฎร
โดยทั่วไปตางก็มีความรูทางการแพทยไวใชรักษากันเองในระดับพื้นบานยามเจ็บปวย  ความรูทาง
การแพทยของราษฎรสวนใหญเช่ือวาเกิดจากการสังเกตและจากประสบการณ ในการทดลองใชพืช
ตาง ๆ เปนยาลองผิดลองถูกหลาย ๆ ครั้ง ทั้งดวยตนเอง คนรอบขางและสังเกตจากสัตวตาง ๆ ที่รักษา
ตัวเองยามเมื่อมันเจ็บปวย แลวบอกเลาถายทอดสั่งสอนความรูทางการแพทยนั้น ๆ เชน การใชสมุนไพร
ช่ือนั้นชื่อนี้ในการรักษาโรคหรืออาการนั้น ๆ ตอ ๆ กันมาแกบุตรหลานหรือคนในครัวเรือน รวมไป
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ถึงผูที่มาฝากตัวเปนศิษยซ่ึงผูมีความรูดังกลาวภายหลังเรียกอยางเปนทางการวา    “หมอเชลยศักดิ์”     
สวนในราชสํานัก ความรูทางการแพทย นอกจากจะสืบทอดเฉพาะภายในตระกูลแพทยแลวยังไดรับ
ความรูจากตําหรับตาง ๆ ที่ทางพระมหากษัตริยโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหผูที่เกี่ยวของทําการรวบรวม
ตํารายาดี ๆ ที่ไดรับการพิสูจนผลการรักษาแลววาหายจริงจากทั่วราชอาณาจักรมาตั้งเปนตํารับเก็บ
ไวในโรงพระโอสถ ซ่ึงเทากับจํากัดใชเฉพาะในตระกูลแพทยเทานั้นไมไดเผยแพรสูสาธารณชน 
เรียกวาผูมีความรูประเภทนี้วา “หมอหลวง”  

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ชวงรัชกาลที่ 1–3 ทรงไดมีการฟนฟูความรูทางการแพทย
แผนไทยนี้ทําใหการถายทอดความรูทางการแพทยซ่ึงแตเดิมไมมีแบบแผนที่ชัดเจนแนนอนนั้นเกิด
เปนระเบียบแบบแผนมากขึ้น และการรวบรวมสรรพตํารานํามาคัดลอกบันทึก  ขึ้นใหมนั้นเปน
ปรากฏการณอีกอยางหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญตอการถายทอดความรูทางดานการแพทยเปนอยางยิ่ง 
เพราะเปาหมายในการถายทอดมิใชเพื่อตองการที่จะสืบทอดองคความรูทางดานการแพทยไวเทานั้น
หากแตยังมีเปาหมายเพื่อที่จะเผยแพรความรูทางดานการแพทยที่เคยมีอยูในวงจํากัดใหแพรหลายไปสู
ประชาชนทุกชนชั้น เปนเหมือนมิติใหมทางดานการศึกษาวิชาแพทย เพราะในสมัยนั้นการศึกษา
วิชาแพทยไมใชส่ิงที่ทําไดโดยงาย และคนทั่วไปไมคอยมีโอกาส เนื่องจากในสมัยนั้นคนจะหา
ความรูแตกฉานดานภาษานั้นหาไดยาก แตตําราวิชาการแพทยสวนใหญมักมีการบันทึกไวดวยตัว
อักษรไทย ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน และสวนมากมักมีการใชอักษรโบราณ เชน 
ขอม มคธ (บาลี) ปะปนไปดวยเพราะมีความเชื่อวาคัมภีรแพทยเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงไดรับถายทอด
มาจากหมอชีวกโกมารภัจจแพทยไทยถือวาเปนครูแพทย 

สมพร  ภูติยานันต (2542:1-2) สรุปวา ผูที่ไดรับการสืบทอดวิชาแพทยแผนไทยตอ 
คือ หมอมเจากํามสิทธิ์  แตหมอมเจากํามสิทธิ์ ไมไดรับราชการเปนหมอหลวง จึงทรงเปนแพทย 
เชลยศักดิ์เทานั้น สวนพระยาอมรศาสตรประสิทธิ์  แพทยหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดสืบทอดวิชา
ใหแก หลวงกุมารประเสริฐ ตอมาไดเปนแพทยหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6 

การถายทอดวิชาระหวางครูกับศิษย  โดยครูจะชวยแนะนําส่ังสอนและฝกฝนจน
ชํานาญ ซ่ึงศิษยจะตองหม่ันสังเกตและจดจําตัวยาวิธีการรักษาไวใหแมนยํา กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 ทรงศึกษาแพทยแผนไทยกับพระยาพิศนุประสาทเวช หัวหนา
หมอหลวงสมัยรัชการที่ 6 พระองคทานเปนหมอที่มีความเชี่ยวชาญมาก ชาวบานรูจักในนามของ 
หมอพร พระองคมีช่ือเสียงเปนที่รูจักดีในวงการแพทยแผนไทยเพราะไมเพียงแตพระองคจะรักษา
โรคใหหายไดอยางชะงัดแลว พระองคยังเปนแพทยแผนไทยที่มีความคิดริเร่ิม  และทันสมัย เชน 
รูจักวิเคราะหตัวยาที่ปรากฏในตํารา จนมีความเชี่ยวชาญและสามารถใชรักษาผูปวยไดผลเปนที่นา
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พอใจ ยิ่งไปกวานั้น พระองคยังมีความชํานาญมากจนทรงชําระคัมภีรอติสาระวรรค (วาดวยโรค
ลําไส) ได 

การศึกษาวิชาแพทยจะถายทอดภายในตระกูล จะสอนแตเฉพาะลูกหลานเปนสวน
ใหญ มีสวนนอยที่เปนคนอื่น เนื่องจากการรับใครเปนศิษยไมใชเรื่องงาย ๆ เพราะครูตองใชความ
สังเกตพิจารณาในเรื่องของนิสัยใจคอและความอดทนพากเพียรวา ลูกหลานหรือศิษยคนใดสมควร
จะรับสืบทอดวิชาความรูไดมากนอยแคไหน จึงเปนที่รูกันวา ในสมัยกอนศิษยจะมีความปรีชา
สามารถ สืบเนื่องมาจากครู  

รพีพรรณ  จันทนลาช (2540:บทคัดยอ อางใน เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2547:32) ศึกษาเรื่อง
สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการผลิตบุคลากรการแพทยแผนไทยภาคกลาง:ขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการผลิตแพทยแผนไทย และเสนอ
แนวทางในการยกระดับการแพทยแผนไทยใหเปนระบบการแพทยทางเลือกหนึ่งในสังคม โดยศึกษา
จากการเรียนการสอนที่จัดโดยนิติบุคคล 4 แหง (สมาคม ชมรม โรงเรียน)และจัดโดยบุคคลอีก 1 
แหง ใชวิธีการศึกษาแบบสังเกตและการสัมภาษณระดับลึกกับกลุมตัวอยางที่เปน ครูจํานวน 17 คน 
ผูเรียน 48 คน และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 15 คน ใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตธันวาคม 2537 
ถึงกรกฎาคม 2538 

ผลการศึกษาพบวากระบวนการศึกษาการผลิตแพทยแผนไทยทีจ่ัดการเรียนการสอน
โดยนิติบุคคลมีปญหาหลัก 3 ประการคือ  

1. ปญหาครูผูสอน สวนใหญมีพื้นความรูต่ําเพียง  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนขาด
โอกาสในการพัฒนาตนเองและไมมีกระบวนการคัดเลือกครูที่เหมาะสม  

2. ปญหาผูเรียน สวนใหญไมมีประสบการณการแพทยแผนไทยมากอนวัตถุประสงค
ในการเรียน เพื่อสอบใหไดใบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  

3. ปญหาที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ไมมีการกําหนดหลักสูตร
อยางชัดเจน ไมมีการฝกภาคปฏิบัติ ขาดสถานที่เรียนของตนเอง ตองอาศัยวัด ขาดหองสมุด อุปกรณ
และส่ือการเรียนการสอน ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี 

สวนการจัดการเรียนการสอนโดยบุคคล ไมมีปญหาเรื่องครูผูสอน ผูเรียนทั้งหมดเคย
ผานการเรียนการสอนที่จัดโดยนิติบุคคล ผานการสอบใบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  มาหลายครัง้ 
ใชบานครูเปนสถานที่เรียน เนนการเรียนทฤษฎีไมมีการฝกปฏิบัติ วิธีการเรียน  เนนการศึกษาดวย
ตนเอง และทําแบบฝกหัด มาพบครูเฉพาะเมื่อมีขอสงสัย 

สํานักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (2535:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการวิจัยสังเคราะห
กระบวนการหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ใน 3 องคประกอบ
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คือโครงสรางหลักสูตร การใชหลักสูตร และองคประกอบที่สนับสนุนการใชหลักสูตร แลวนําไป
กําหนดสมมุติฐานและเกณฑในการพิสูจนสมมุติฐาน ซ่ึงมีทั้งหมด 33 สมมุติฐาน ในขั้นที่สอง และใน
ขั้นที่สาม โดยนําขอมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาพิสูจนสมมุติฐาน และเกณฑที่
กําหนด ผลการศึกษาพบวาโรงเรียนยังไมไดจัดวิชาเลือกตามความถนัดและสนใจ  ของนักเรียนไม 
สามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ในการเรียนการสอน 
ยังไมครบถวน ในการจัดการเรียนการสอน ครูเนนเนื้อหามากกวากระบวนการและการสอนซอม
เสริมไมไดผล สวนในเรื่องผลการใชหลักสูตรนั้นพบวา นักเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานยังไม
เพียงพอในการดํารงชีวิต มีความบกพรองในเรื่องการมีคานิยมและจริยธรรมที่พึงประสงค ตลอดจน
ยังไมสามารถใฝหาความรูอยางมีหลักการใหทันสมัยอยูเสมอ 

สําหรับองคประกอบที่สนับสนุนการใชหลักสูตร พบวาระเบียบการประเมินผล
สอดคลองกับการประเมินผลเพื่อพัฒนา แตครูยังใชเทคนิคการประเมินผลไมสอดคลองกับลักษณะ
ของจุดประสงคที่ตองการวัด ในดานสื่อการเรียนการสอนนั้น พบวาหนังสือบางเลมและหนังสือ
เสริมประสบการณ สวนหนังสือคูมือครูประกอบหนังสือเรียนนั้นมีคุณภาพ ในดานตัวครูนั้นพบวา
ครูมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตรแตยังไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหบรรลุจุดประสงคและจุดหมายของหลักสูตรได ในดานการนิเทศพบวา การนิเทศ ยังไม
ตอบสนองความตองการและปญหาในการเรียนการสอน สําหรับดานผูปกครอง และชุมชนนั้น 
พบวายังมีความเขาใจไมถูกตองและมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนการงานอาชีพ และพลานามัย     
(เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, 2547:14-17) 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
 

      
 
 
      ผาน         ไมผาน 
            

 
 

 
 
 
      
                                                                                  ผาน                  ไมผาน                                                   

 

 

ประมวลเนื้อหาการนวดไทย
แบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 

 ประเมินผลสื่อ 

ทดลองใชในกลุมตัวอยาง 

สื่อวีดิทัศน 
การสอนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 

ตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข 

ประเมินสื่อโดยผูทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการสรางสื่อ 

 สื่อชุดฝกการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  (ตอ) 

 

 

 

 บทเรียนการนวดไทยแบบราชสํานักขั้นพื้นฐาน 

                                                  (จากหนา 45)  สอนบรรยายปกติ   สอนโดยใชสื่อ 

 

 

  กลุมควบคุม   กลุมทดลอง  

 

                                                   

 
≠   ผลสัมฤทธิ์การเรียน        ผลสัมฤทธิ์การเรียน 

 

 

  รายงานการวิจัย  
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