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สารจากอธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะทีเ่ ป็ นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสะสมองค์ความรูเ้ พื่อ
นําไปพัฒนาชุมชนทัง้ เชิงประเด็นและพืน้ ที่ โดยหวังเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึ้
น
ในการสร้างกลไกให้นําไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจยั 2557 ประกอบด้วย
1) การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจยั เพื่อพัฒนาเชิงพืน้ ที่ (ABC)
2) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั ครัง้ ที่ 3
3) The 2nd International Conference “Business Opportunities and Regional Networking in AEC :
Health and Education (BORN-AEC)”
เพื่อเป็ นเวทีให้กบั คณาจารย์ นักวิจยั บุคลากร นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรูป้ ระสบการณ์พร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสูส่ าธารณะ และเป็ นการกระตุ้นให้นักวิจยั ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัต กรรมใหม่ ๆ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้เ กิด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนและสัง คม เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยพะเยาทีว่ ่า “ปญั ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ต่อไป
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการประชุมวิชาการครัง้ นี้ จะสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจยั ของประเทศให้สามารถนํ าความรูแ้ ละประสบการณ์เพื่อช่วยแก้ปญั หาของ
สังคมโดยรวม จึงขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทัง้ ผู้มสี ่วนสนับสนุ นการจัด
กิจกรรมครัง้ นี้ให้สาํ เร็จด้วยดี

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ก

เกี่ยวกับการประชุมวิ ชาการพะเยาวิ จยั 2557
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสะสมองค์ความรูเ้ พื่อ
นําไปพัฒนาชุมชนทัง้ เชิงประเด็นและพืน้ ที่ โดยหวังเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึ้
น
ในการสร้างกลไกให้นําไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จดั ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจยั 2557 ประกอบด้วย
1) การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจยั เพื่อพัฒนาเชิงพืน้ ที่ (ABC)
2) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั ครัง้ ที่ 3
3) The 2nd International Conference “Business Opportunities and Regional Networking in AEC : Health
and Education (BORN-AEC)”
เพื่อเป็ นเวทีให้กบั คณาจารย์ นักวิจยั บุคลากร นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรูป้ ระสบการณ์พร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสูส่ าธารณะ และเป็ นการกระตุ้นให้นักวิจยั ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัต กรรมใหม่ ๆ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้เ กิด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนและสัง คม เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ปณิ ธ าน
มหาวิทยาลัยพะเยาทีว่ ่า “ปญั ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจยั บุคลากร นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไป
ถึงหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อ มทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกีย่ วกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อเป็ นเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั ของอาจารย์ นักวิจยั นิสติ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
3. เพื่อเป็ นการสร้างเครือข่ายนักวิจยั ในการพัฒนางานวิจยั ทัง้ ขององค์กรและระดับชาติ
รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ ์ (Keynote speaker)
2. นิทรรศการผลงานวิจยั ของหน่ วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
3.การนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
4.การนําเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
5.การประกวดการนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
กลุ่มงานวิจยั /นิทรรศการผลงานวิจยั ทีเ่ ปิ ดรับพิจารณา ได้แก่
1. กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2. กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข

Poster Presentation & Exhibition

กําหนดการ
การประชุมทางวิชาการพะเยาวิ จยั 2557
วันที่ 23 - 24 มกราคม 2557
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิ ทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเย
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557
เวลา
กิ จกรรม
07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิ ดงาน
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
09.15 – 09.30 น. พิธมี อบรางวัล โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
09.30 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“โจทย์ข องศตวรรษที่ 21 กับ บทบาทของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสังคมของพืน้ ที่”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิ จารณ์ พานิ ช
10.30 – 11.50 น. เสวนาเรื่อง “การปรับบทบาทของมหาวิ ทยาลัยเพื่อรับใช้สงั คมและพืน้ ที่ ”
ภาพรวมทิศทางการปรับบทบาทและระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สงั คมในประเทศ
ไทย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะวัติ บุญ-หลง
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ
Transforming Higher Education through Community and Industry Engagement
Institutionally and Regionally
โดย Prof. Dato' Dr. Saran Kaur Gill
Deputy Vice Chancellor Industry & Community Partnerships & Executive Director
of Asia Engage (ATNEU, AUN-USR&S and AYVP)
การปรับระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้พ้นื ที่ : กรณีมหาวิทยาลัย
พะเยา
โดย ดร. กิ ตติ สัจจาวัฒนา
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่แบบสร้างสรรค์
ดําเนิ นรายการโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จยั (สกว.) ด้านยุทธศาสตร์วิจยั เชิ ง
พืน้ ที่
11.50 – 12.00 น. พิธมี อบของทีร่ ะลึกเครือข่ายความร่วมมืองานวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ สกว.
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ค

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 (ต่อ)
เวลา

วิ จยั เพือ่ พัฒนาเชิ งพืน้ ที่ (ABC)

พะเยาวิ จยั
ครังที
้ ่3

 การนํ าเสนอโปสเตอร์โครงการ “เพาะพันธุ์
ปัญญา” จังหวัดพะเยา
 การนํ า เสนอนิ ท รรศการผลงานวิ จ ัย เพื่ อ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ จังหวัดพะเยา
 การนํ า เสนอนิ ท รรศการผลงานวิ จ ัย เพื่ อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ เครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค เ ห นื อ บ น เ ค รื อ ข่ า ย
ภาคเหนือล่าง อุตรดิตถ์และลําปาง
 การนําเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจยั
“พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพืน้ ที่”
ร่วมแลกเปลีย่ น โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิ จารณ์ พานิ ช
ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะวัติ บุญ-หลง
Prof. Dato' Dr. Saran Kaur Gill
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
13.00 น.-16.00 น. เสวนาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การผลิ ตโคเนื้ อของจังหวัดพะเยา
16.30 – 20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง (Welcome night)

The 2 nd
Internationa
l Conf.

ง

Poster Presentation & Exhibition

 7 invited speakers

 การนําเสนอผลงานวิจยั แบบ Oral Presentation
1.กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2.กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13.00 น.–16.30 น.

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

วิ จยั เพือ่ พัฒนาเชิ งพืน้ ที่ (ABC)

พะเยาวิ จยั
ครังที
้ ่3

ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มโครงการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
ดีเด่นจังหวัดพะเยา
 การคุม้ ครองสิทธิไทยลือ้ จังหวัดพะเยา นําเสนอ
โดย ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิ ทธิ์
คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย พะเยา และ
นาย วิ ทู ร ย์ ตลุ ด กํา ผู้อํา นวยการศูน ย์วิ จ ยั คณะ
นิ ติศาสตร์
ร่วมแลกเปลี่ยน โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิ จารณ์ พานิ ช
ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะวัติ บุญ-หลง
Prof. Dato' Dr. Saran Kaur Gill
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐ สรรพ์

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
 พิธมี อบรางวัล Poster Presentation และ Oral Presentation ดีเด่น
 พิธปี ิ ด

จ

 การนําเสนอผลงานวิจยั แบบ Oral Presentation
1.กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
2.กลุ่มการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กลุ่มการวิจยั มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.00 – 12.00 น.

The 2 nd
Internatio
nal Conf.

Poster Presentation & Exhibition

เวลา

ลงทะเบียน

 Knowledge Management

07.30 – 09.00 น.

สารบัญ
สารจากอธิ การบดี..........................................................................................................................................
เกี่ยวกับการประชุมวิ ชาการ พะเยาวิ จยั 2557 .............................................................................................
กําหนดการการประชุมทางวิ ชาการ “พะเยาวิ จยั 2557” .............................................................................

ก
ข
ค

รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมพะเยาวิ จยั กลุ่มวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ
แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง แผนกอุบตั ิ เหตุ-ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลพะเยา (Cost Reduction Approach
for Supplier Material in Emergency Department;Phayao Hospital.) โดย เอราวิล ถาวร เกษร เกตุชู และ อนงค์
ถาวร (Erawin Thavorn, Kesorn Ketchu and Anong Thavorn ) .................................................................. 2
การมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน : การพัฒนารูปแบบ การสื่อข่าวสารสุขภาพ
ชุมชน (Participation of the Parties to the Community health : Development of the Community Health Media)
โดย พรรณวรดา สุวนั สุรยิ ะ สีปา สุภาวดี เวินชุม และ กรแก้ว นาถํ้าพลอย (Panwarada Suwan, Suriya Sipa,
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แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง แผนกอุบตั ิ เหตุ-ฉุกเฉิ นโรงพยาบาลพะเยา
Cost Reduction Approach for Supplier Material in Emergency Department; Phayao
Hospital
เอราวิล ถาวร1 เกษร เกตุช2*ู และ อนงค์ ถาวร3
Erawin Thavorn1, Kesorn Ketchu2* and Anong Thavorn 3
บทคัดย่อ
แผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน โรงพยาบาลพะเยา มีแนวคิดลดค่าใช้จ่ายของแผนกให้ลดลงตามนโยบายของโรงพยาบาล
โดยค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุสน้ิ เปลืองของแผนกอุบตั เิ หตุ -ฉุ กเฉินมีจานวนสูงกว่าหอผูป้ ่วยอื่นๆซึง่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ได้แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการทาความสะอาด และด้านสานักงาน เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแผนผัง
พาเรโต เพื่อคัดเลือกปญั หาที่ส่งผลมากที่สุดนามาแก้ปญั หาพบว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด คือ ค่ าใช้จ่ายด้านการแพทย์
โดยเฉพาะ ถุ งมือยาง (Gloves) และพลาสเตอร์ (Transpore) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้นาเทคนิคการแก้ปญั หาแบบ DMAIC
(DMAIC Problem Solving) มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสน้ิ เปลืองดังกล่าว ทัง้ นี้ได้วเิ คราะห์สาเหตุ
ของปญั หาโดยใช้ผงั เหตุ และผลแล้วปรับปรุงแก้ไขโดยประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางวิศวกรรมร่วมด้วย ได้แก่
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) และหลักการ ECRS ทาให้หน่ วยงานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินได้แนวทางการลดค่าใช้จ่าย
วัสดุสน้ิ เปลืองทีส่ อดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อไป
คาสาคัญ : แนวทางการลดค่าใช้จ่าย DMAIC วัสดุสน้ิ เปลือง แผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน

Abstract
This study proposes the requirement of emergency department of Phayao Hospital to decrease cost
of department. From the observation, cost of supplier material for emergency department higher than the other
especially; medical suppliers, cleaning materials, and office equipment. This study analyze the data by Pareto
chart, as the result, medical supplier is the most significant cost which effect to total cost of this department
especially; gloves and transpore. DMAIC was chosen to find the way for decrease cost of supplier materials.
Cause & Effect diagram was selected to conduct and analyze root causes from observation. After that, engineer
technique includes visual control and ECRS was conducted to improve with materials conservation. From the
results, emergency department received this approach for applied \to decrease cost of supplier materials.
Key words: Cost Reduction Approach, Supplier Material, DMAIC Approach, Emergency Department
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บทนา
แผนกอุบตั เิ หตุ – ฉุ กเฉิน (Emergency Department) ในโรงพยาบาลพะเยาเป็ นแผนกแรกที่รบั ผูป้ ่วยเข้ามา
รัก ษาและเปิ ด ให้บ ริก ารอย่ า งต่ อเนื่อ งตลอด 24 ชัวโมง
่
ซึ่ง การให้บริก ารผู้ป่วยแต่ ล ะรายจาเป็ นต้อ งใช้เ ครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ รวมไปถึง วัส ดุ ท างการแพทย์ต่ า งๆ เช่ น ถุ ง มือ ยาง พลาสเตอร์ เข็ม ฉี ด ยา เป็ น ต้ น
จากการสารวจปญั หาเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายในแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน พบว่า มีปญั หาค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุสน้ิ เปลือง
สูงกว่าหอผูป้ ว่ ยอื่น ดังนัน้ ทางแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินจึงมีความประสงค์ทจ่ี ะหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์
ลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลพะเยา
เทคนิคการแก้ปญั หาแบบ DMAIC (DMAIC Problem Solving) เป็ นกระบวนการแก้ปญั หาอย่างเป็ นขัน้ เป็ น
ตอน ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนคือ การนิยามปญั หา (Define Phase) การวัดสภาพปญั หา (Measure Phase)
การวิเคราะห์สาเหตุปญั หา (Analyze Phase) การปรับปรุงแก้ไข (Improve Phase) และการควบคุม (Control Phase)
(Montgomery, 2009) โดยขัน้ ตอนดังกล่าวข้างต้นเป็ นการแก้ปญั หาด้วยหลักเหตุและผล ตัง้ แต่การนิยามปญั หาไป
จนถึงการนาวิธกี ารแก้ปญั หาไปใช้ และจัดทาเป็ นข้อปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุด (Best Practice) เพื่อให้แน่ ใจว่าวิธกี ารแก้ไข
เหล่านัน้ ได้ถูกใช้งานต่อไป (วิทยา สุหฤทดารง และพรเทพ เหลือทรัพย์สขุ , 2554)
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้นากระบวนการแก้ปญั หา DMAIC มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการลดค่าใช้จ่าย
วัสดุสน้ิ เปลืองในแผนกอุบตั เิ หตุ–ฉุกเฉิน และสามารถนาแผนดังกล่าวไปต่อยอดโดยการลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในแผนกอุบตั เิ หตุ - ฉุกเฉิน ลดลงตามนโยบายของโรงพยาบาล

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา 2. กล้องถ่ายรูปดิจติ อล
3. โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ 4. โปรแกรม Microsoft Office
วิ ธีการศึกษา
1. ศึกษากระบวนการแก้ปญั หาแบบ DMAIC
เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสน้ิ เปลืองทีเ่ กิดขึน้ ในด้านต่างๆ ของแผนกอุบตั เิ หตุ -ฉุ กเฉิน
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนการนิยามหรือกาหนดปญั หา ขัน้ ตอนการวัด ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการ
ปรับปรุง และขัน้ ตอนการควบคุม
2. ลงพืน้ ทีส่ ารวจถึงปญั หา
ผู้วจิ ยั ได้ลงพื้นที่วจิ ยั คือ แผนกอุบตั ิเหตุ -ฉุ กเฉิน โรงพยาบาลพะเยา เพื่อค้นหาโจทย์วจิ ยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ั หาค่า ใช้จ่ายที่
ปญั หาค่า ใช้จ่ายที่ส้นิ เปลืองในภาคบริการ จากการลงพื้นที่ พบว่า ในแผนกอุบ ัติเหตุ -ฉุ กเฉินมีป ญ
เกีย่ วข้องกับวัสดุสน้ิ เปลืองสูงกว่าหอผูป้ ว่ ยอื่น ดังนัน้ ทางแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินจึงมีความประสงค์ทจ่ี ะหาแนวทางการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทีจ่ ะลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
3. ปรับปรุงกระบวนการโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาแบบ DMAIC
3.1 ขัน้ ตอนของการนิยามหรือกาหนดปญั หา (Define; D)
3.1.1 ใช้การระดมความคิดจากบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลร่วมกับผูว้ จิ ยั เพื่อค้นหาปญั หาเกีย่ วกับ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและความต้องการในการจัดการกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้
3.1.2 รวบรวมข้อมูลจากแผนกอุ บตั ิเหตุ -ฉุ กเฉิน โดยเก็บข้อมูลค่ าใช้จ่า ยวัสดุส้นิ เปลืองในแผนก
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน และวัดผลข้อมูลโดยใช้ผงั พาเรโต เพื่อดูขนาดของปญั หาและจัดลาดับความสาคัญของปญั หา รวมทัง้
เลือกปญั หาเพื่อทาการแก้ไข
3

3.2 ขัน้ ตอนการวัด (Measure; M)
3.2.1 เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การแพทย์ ด้านทาความสะอาด และด้านสานักงาน จากข้อมูลค่าใช้จ่ายทาให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้วสั ดุ
ทางการแพทย์ทม่ี ากทีส่ ดุ
3.3 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ (Analyze; A)
3.3.1 จัดทาผังเหตุและผล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุต่างๆ ของปญั หา โดยการระดมความคิด
จากผูว้ จิ ยั ร่วมกับแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน
3.4 ขัน้ ตอนของการปรับปรุง (Improve; I)
3.4.1 ใช้การระดมความคิดจากบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาล บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และผูว้ จิ ยั เพื่อหา
แนวทาง วิธกี าร และเครื่องมือในปรับปรุงกระบวนการ
3.4.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเบือ้ งต้น ได้แก่ การควบคุมด้วยสายตา
(Visual Control) และหลักการECRS เป็ นต้น
3.5 ขัน้ ตอนของการควบคุม (Control; C)
จัดทาวิธกี ารปฏิบตั งิ านมาตรฐานและกราฟแสดงตัวเลขของการใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองเพื่อให้บุคลากรทางการ
แพทย์-พยาบาล มีความเข้าใจตรงกันและตระหนักถึงจานวนทีต่ อ้ งประหยัดในแต่ละเดือน
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. จัดทารายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลการศึกษา
ขัน้ ตอนการดาเนินการแก้ปญั หาแบบ DMAIC
1. ขัน้ ตอนการกาหนดปญั หา (D)
จากการเก็บข้อมูลการสารวจแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน พบว่าค่าใช้จ่ายในแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน ได้แบ่งออกเป็ น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านทาความสะอาด และด้านสานักงาน โดยผูว้ จิ ยั ได้นาแผนภาพพาเรโต (Pareto Chart)
มาช่วยวิเคราะห์เพื่อกาหนดปญั หาทีต่ ้องแก้ไข ซึง่ แผนภาพพาเรโตเป็ นเครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7
ประการ (7 QC Tools) เนื่องจากเป็ นแผนภาพทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อทรัพยากรทีใ่ ช้ในการแก้ไข
ปญั หามีจานวนจากัด เพราะแผนภาพพาเรโตสามารถแยกแยะสาเหตุ ท่กี ่อให้เกิดปญั หาออกเป็ นส่วนย่อยๆ และ
ชีใ้ ห้เห็นถึงลาดับความสาคัญของแต่ละสาเหตุทเ่ี ป็ นบ่อเกิดของปญั หา (ทรงเกียรติ วิสทุ ธิพทิ กั ษ์กุล, 2554)
เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และพิจารณาตามหลักพาเรโต พบว่า ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ุดคือ วัสดุการแพทย์
(Medical Supplies) มีมลู ค่าถึง 262,788 บาทต่อปี แสดงดังภาพที่ 1 ก.ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาค่าใช้จ่ายทางวัสดุการแพทย์
มาวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้อง พบว่า วัสดุการแพทย์ท่ใี ช้ในแผนก
อุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉินประกอบด้วย ถุงมือยาง (Gloves) พลาสเตอร์ (Transpore) เข็มฉีดยาดิสโพส (Syringe Disposable)
และเข็มสาหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดา (IV.catheter)

4

Pareto Chart of Type

80

200000

60

150000
40
100000
50000
0

Type
Cost per year (Bath)
Percent
Cum %

Medical Supplies
262788
86.0
86.0

Cleaning Material
35427
11.6
97.6

Other
7453
2.4
100.0

200000

80

150000

60

100000

40

50000

20

0
Type

20

0
Cost per year (Bath)
Percent
Cum %

ก.

100

250000

es
ov
Gl

le
ab
os
sp
i
D

g
rin
Sy
108905
41.4
41.4

g
rin
Sy

64638
24.6
66.0

os
sp
Di
IV
31726
12.1
78.1

r
te
he
at
.c

28899
11.0
89.1

Percent

250000

300000

Cost per year (Bath)

300000

100

Percent

Cost per year (Bath)

Pareto Chart of Type

0

a
Tr

re
po
ns

28620
10.9
100.0

ข.

ภาพที่ 1 ผังพาเรโตแสดงค่าใช้จา่ ยด้านต่างๆ
ก. ผังพาเรโตแสดงค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสน้ิ เปลือง ข. ผังพาเรโตแสดงค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสน้ิ เปลืองทางการแพทย์
จากภาพที่ 1 ข. ตามหลักพาเรโต ค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งหาแนวทางแก้ไขหรือลดค่าใช้จ่ายมากทีส่ ดุ ได้แก่ถุงมือยาง
เข็มฉีดยาดิสโพส และเข็มสาหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดาตามลาดับ แต่เนื่องจากเข็มฉีดยาดิสโพสและเข็ม
สาหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดา เป็ นอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต่อการรักษาและการใช้ขน้ึ อยู่กบั หัตถการของแพทย์ และ
เมื่อได้มกี ารระดมความคิดร่วมกับแผนกอุบตั เิ หตุ -ฉุ กเฉิน พบว่า ทางแผนกต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ถุงมือยาง
และพลาสเตอร์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลตระหนักถึงคุณค่าและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ุด
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแก้ปญั หาโดยลดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการใช้ถุงมือยางและพลาสเตอร์
2. ขัน้ ตอนการวัดสภาพของปญั หา (M)
เป็ น ขัน้ ตอนที่ศึกษาเกี่ย วกับรายละเอีย ดของกระบวนการ ขัน้ ตอนต่ า งๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ววิเคราะห์ และ
จัดลาดับความสาคัญในแต่ละสาเหตุ ของปญั หา ซึ่งในการวัดสภาพของปญั หาจะวัดออกมาเป็ นค่าใช้จ่ายต่อปี และ
ปริมาณการใช้วสั ดุโดยถุงมือยาง มีปริมาณการใช้เท่ากับ 887 กล่องต่อปี คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ 108,905 บาท และ
พลาสเตอร์มปี ริมาณการใช้เท่ากับ 108 กล่องต่อปี คิดเป็ นค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ 28,620 บาท
3. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หา (A)
ั
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หา เป็ นขัน้ ตอนทีม่ กี ารค้นหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของปญหาโดยผู
ว้ จิ ยั ได้
เลือกใช้หนึ่งในเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ คือผังเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) มาค้นหาสาเหตุของ
ปญั หา เนื่องจากเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ประโยชน์ในการจาแนกและแสดงถึงสาเหตุของปญั หาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนินการ (ทรงเกียรติ วิสทุ ธิพทิ กั ษ์กุล, 2554)
3.1 การวิเคราะห์การใช้ถุงมือยางเปลือง
จากการวิเคราะห์ดว้ ยผังเหตุและผลของปญั หาการใช้ถุงมือยางสิน้ เปลือง พบว่ามาจาก 3 สาเหตุทส่ี าคัญ ดังนี้
ก. บุคลากรในแผนกอุบตั เิ หตุ -ฉุ กเฉิน (Man) เนื่องจากบุคลากรในแผนกอุบตั เิ หตุฉุกเฉินพร่องความรูเ้ กีย่ วกับ
การใช้ถุงมือให้เหมาะสมกับหัตถการ และใช้ทรัพยากรอย่างไม่คานึงถึงคุณค่าและไม่ตระหนักถึงความสิน้ เปลืองของถุง
มือยาง
ข. วิธกี ารทางาน (Method) เนื่องจากบุคลากรในแผนกอุบตั ิเหตุ – ฉุ กเฉิน สวมถุงมือยางครัง้ ละ 2 คู่ โดยไม่
จาเป็ น เช่น การทาแผลแบบแห้ง (Dry Dressing) จะสวมถุงมือ 2 คู่หรือ 2 ชัน้ เมื่อถุงมือชัน้ แรกเปื้ อนก็จะถอดถุงมือทิง้
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แล้วใช้ค่ทู เ่ี หลือ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่จาเป็ นต้องใส่ทลี ะ 2 คู่ และมีการใช้ถุงมือผิดประเภท เช่นใช้ถุงมือทาความสะอาดห้องน้าหรือ
ใส่ถุงมือเพื่อการเช็ดกระจก เป็ นต้น
ค.สภาพแวดล้อม (Environment) เนื่องจากแผนกอุบตั ิเหตุ -ฉุ กเฉินต้องให้บริการผู้รบั บริการที่รวมเร็ว ฉับไว
และมีหตั ถการทีห่ ลากหลาย จาเป็ นต้องใช้ถุงมือในแต่ละหัตถการ จากการลงพืน้ ทีส่ ารวจ พบว่า ภายในแผนกมีจุดวาง
ถุงมือทัง้ หมด 8 จุด และวางอยู่ใกล้กนั ซึง่ ไม่เพียงแค่บุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลเท่านัน้ ทีส่ ามารถหยิบใช้ได้ แต่
บุคคลอื่น เช่น พนักงานทาความสะอาด ญาติผปู้ ว่ ย เวรเปล ก็สามารถหยิบใช้ได้ง่าย เป็ นต้น
สภาพแวดล้อม (Environment)

บุคลากร (Man)
บุคลากรไม่คานึงถึง
ความสิน้ เปลือง

จุดวางมากเกินไป

บุคลากรพร่องความรู้

ทักษะการทางาน
เปลีย่ นถุงมือหลายคู่

การใช้ถงุ มือยาง
สิ้ นเปลือง
การป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชือ้ โรค

วิ ธีการทางาน (Method)
ภาพที่ 2 แผนภาพผังและเหตุของการใช้ถุงมือยางสิน้ เปลือง
3.2 การวิเคราะห์การใช้พลาสเตอร์เปลืองโดยใช้ผงั เหตุและผล
จากการวิเคราะห์ดว้ ยผังเหตุและผลของปญั หาการใช้พลาสเตอร์สน้ิ เปลือง พบว่ามาจาก 3 สาเหตุทส่ี าคัญ ดังนี้
ก. บุคลากรทางในแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน (Man) เนื่องจากบุคลากรในแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน พร่องทักษะ
และความรู้ในการใช้งานพลาสเตอร์ท่เี หมาะสม โดยใช้ทรัพยากรอย่างไม่คานึงถึงคุณค่าและไม่ตระหนักถึงความ
สิน้ เปลืองของถุงมือยาง
ข. วัสดุ (Material) เนื่องจากขนาดพลาสเตอร์ทแ่ี ผนกอุบตั เิ หตุ -ฉุ กเฉิน มีขนาดเดียว คือขนาด 4 นิ้ว ซึง่ ได้
แบ่งพลาสเตอร์เพื่อใช้งานออกเป็ น 4 ขนาดอย่างหยาบในม้วนเดียวกันคือ ½ นิ้ว 1 นิ้ว 1 ½ นิ้วและ 2 นิ้ว ดังภาพที่ 3
ก.โดยใช้ประสบการณ์และความชานาญเป็ นหลักในการกะระยะ ซึง่ ปญั หาทีต่ ามมาจากการแบ่งพลาสเตอร์ดว้ ยวิธกี าร
ดังกล่าวคือ เมื่อใช้ไปได้ระยะหนึ่งขอบพลาสเตอร์จะเกิดการฉีกขาดดังภาพที่ 3 ข. ทาให้มว้ นพลาสเตอร์นนั ้ ไม่สามารถ
นาไปใช้งานได้จงึ ต้องทิง้ ไปเกิดความสิน้ เปลือง
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ก.

ข.

ภาพที่ 3 พลาสเตอร์ทใ่ี ช้ในแผนก
ก. พลาสเตอร์ทถ่ี ูกฉีกแบ่งด้วยขนาดต่างๆ ข.พลาสเตอร์ทม่ี ขี อบทีฉ่ ีกขาด
ค. วิธกี ารทางาน (Method) เนื่องจากการทางานในสถานการณ์เร่งรีบและมีผปู้ ่วยจานวนมาก ดังนัน้ บุคลา
การทางการแพทย์-พยาบาล จึงต้องเตรียมพลาสเตอร์ให้เพียงพอกับผู้ป่วยจนทาให้บางครัง้ เตรียมไว้มากเกินความ
จาเป็ น จึงทาให้ตอ้ งทิง้ พลาสเตอร์นนั ้ ไป ทาให้เกิดความสิน้ เปลืองได้
วัสดุ (Material)

จุดวางมากเกินไป

บุคลากร (Man)
บุคลากรไม่คานึงถึง
ความสิน้ เปลือง
บุคลากรพร่องความรู้
และทักษะ

การใช้พลาสเตอร์
สิ้ นเปลือง

ขาดมาตรฐานการใช้พลาสเตอร์
มีการทางานทีเ่ ร่งรีบ
เตรียมพลาสเตอร์เกินความจาเป็น

วิ ธีการทางาน (Method)
ภาพที่ 4 แผนภาพผังและเหตุของการใช้พลาสเตอร์สน้ิ เปลือง
4. ขัน้ ตอนการปรับปรุง (Improve Phase)
ขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการนาสาเหตุของปญั หา นามาหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
4.1 การปรับปรุงการใช้ถุงมือยางเปลือง
4.1.1 บุคลากรในแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน
1) ควรสร้างจิตสานึกในการทางานให้แก่บุคลากรเช่น จัดทาป้ายเตือนใจหรือคาขวัญเตือนใจ
เพื่อให้เมื่อเกิดความรูส้ กึ หรือตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ ของและทีส่ าคัญหัวหน้าหน่ วยงานควรมีการกากับนิเทศติดตาม
อยู่เสมอ
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4.1.2 วิธกี ารทางาน
1) จัดทากล่องอะครีลคิ หรือบล็อกเพื่อจัดเก็บถุงมือ กล่องจะมีลกั ษณะสีเ่ หลีย่ มใส เพื่อให้
สามารถมองเห็นภายในของกล่องถุงมือ เพื่อคงจุดวางถุงมือให้อยู่จุดเดิมเมื่อเปลีย่ นถุงมือกล่องใหม่ การเปลีย่ นถุงมือ
สามารถถอดเปลีย่ นได้ง่าย สะดวกและสามารถยึดกล่องให้อยู่ทเ่ี ดิมเพื่อจัดให้จุดวางถุงมืออยู่ในบริเวณทีส่ ะดวกในการ
ใช้งานไม่เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
2) จัดทาป้ายมาตรฐานการใช้ถุงมือยาง เพื่อสือ่ สารให้บุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลทราบ
ว่าควรใช้ถุงมือยางในกิจกรรมใดบ้าง และไม่ควรใช้กบั กิจกรรมใด
4.1.3 สาเหตุทเ่ี กิดจากสภาพแวดล้อม (จุดวาง) ผูว้ จิ ยั ได้ร่วมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกาหนดจุดวางใหม่
จากเดิม 8 จุด โดยแบ่งออกตามพืน้ ที่ ได้แก่ พืน้ ทีช่ ่วยฟื้ นคืนชีพ 4 จุด พืน้ ทีท่ าแผลและผ่าตัด 3 จุด และพืน้ ทีส่ งั เกต
อาการ (Observe) 1 จุด ซึ่งผู้วิจยั ได้วเิ คราะห์และระดมความคิดกับผู้ท่เี กี่ยวข้องเพื่อลดจุดวางถุงมือยาง โดยการ
ประยุก ต์ใ ช้ห ลัก การ ECRS เนื่อ งจากเป็ น เทคนิค ที่ใ ช้ป รับ ปรุง วิธีการท างานเพื่อลดความสูญเปล่ าในการทางาน
ประกอบด้วย 1. การกาจัดหรือขจัดออก (Eliminate) คือการขจัดงานหรือขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดความสูญเปล่า 2. การ
รวมเข้าด้วยกัน (Combine) คือ การรวมขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือการปฏิบตั งิ านทีค่ ล้ายกันรวมเป็ นขัน้ ตอนเดียวกัน 3.
การจัดลาดับใหม่ (Rearrange) คือ การนาข้อมูลการวิเคราะห์จดั ลาดับขัน้ ตอนระบบงานใหม่ และ 4. การทาให้ง่ายขึน้
(Simplify) คือ การทาให้ขนั ้ ตอนและการทางานสะดวกขึน้ (โกศล ดีศลี ธรรม, 2546) ซึง่ หลังจากดาเนินการสามารถลด
จุดวางถุงมือเหลือเพียง 6 จุด ได้แก่ พืน้ ทีช่ ่วยฟื้ นคืนชีพ 4 จุด พืน้ ทีท่ าแผลและผ่าตัด 1 จุด และพืน้ ทีส่ งั เกตอาการ 1
จุด
4.2 การปรับปรุงการใช้พลาสเตอร์เปลือง
4.2.1 สาเหตุทเ่ี กิดจากบุคลากรในแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน
1) สาเหตุทเ่ี กิดจากบุคลากร ควรสร้างจิตสานึกในการทางานให้แก่บุคลากร เช่น จัดทาป้าย
เตือนใจหรือคาขวัญเตือนใจติดไว้ตรงรถเข็นทาแผลหรือโต๊ะงานและที่สาคัญหัวหน้าหน่ วยงานควรมีการกากับนิเทศ
ติดตามอยู่เสมอ
4.2.2 สาเหตุทเ่ี กิดจากขนาดม้วนพลาสเตอร์
เนื่องจากขนาดม้วนพลาสเตอร์ทแ่ี ผนกอุบตั เิ หตุ -ฉุ กเฉิน มีใช้แค่ขนาดเดียว คือขนาด 4 นิ้ว
เมื่อใช้งานต้องแบ่งพลาสเตอร์ออกเป็ นขนาดต่างๆเองตามความต้องการ ทาให้เกิดความยุ่งยาก ดังนัน้ ทางแผนกควร
เปลีย่ นมาใช้มว้ นพลาสเตอร์ขนาดใหม่ คือ ขนาด ½ นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว ในการเปลีย่ นมาใช้มว้ นพลาสเตอร์ขนาดเล็ก
เมื่อคานวณค่าใช้จ่าย พบว่า ม้วนขนาดเล็ก 2 ม้วนมีราคาไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดใหญ่ ดังนัน้ การ
ปรับเปลีย่ นม้วนเป็ นขนาดเล็กจะไม่ทาให้สน้ิ เปลืองมากขึน้
4.2.3สาเหตุทเ่ี กิดจากวิธกี ารทางาน
1) ทาสื่อมาตรฐานกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้พลาสเตอร์ กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้
พลาสเตอร์
5. ขัน้ ตอนการควบคุมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Control Phase)
5.1 สร้างมาตรฐานการทางาน
5.1.1 มาตรฐานการใช้ถุงมือยาง
1) กฎเกณฑ์ในการใช้ถุงมือยาง
1.1) กิจกรรมทีต่ อ้ งสวมถุงมือยาง เช่น ฉีดยา เจาะเลือด การแทงเข็มเพื่อให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดา ทาแผลและผ่าตัดเล็ก การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ เป็ นต้น
1.2) กิจกรรมไม่ควรสวมถุงมือยาง เช่น ทาความสะอาด เช็ดกระจก เก็บขยะทัวไป
่ ล้าง
ห้องน้า และล้างจาน เป็ นต้น
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2) มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ แนะนาให้สวมถุงมือทีละ 1 คู่ ก่อนเสมอ
5.1.2 มาตรฐานการใช้พลาสเตอร์
1) กิจกรรมการรักษาพยาบาลทัวไปขนาดพลาสเตอร์
่
ท่ใี ช้มคี วามเกี่ยวข้องกับ พลาสเตอร์ท่ี
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งออกเป็ น 2 ขนาด ได้แก่
1.1) พลาสเตอร์ขนาดกว้าง ½ นิ้วยาว 3 นิ้วกิจกรรมการรักษาพยาบาลทีใ่ ช้พลาสเตอร์
ขนาด ½ นิ้ว ได้แก่ การฉีดยา เจาะเลือด และให้สารละลายทางหลอดเลือดดา เป็ นต้น
1.2) พลาสเตอร์ขนาด 1 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว กิจกรรมการรักษาพยาบาลทีใ่ ช้พลาสเตอร์ขนาด 1
นิ้ว ได้แก่ การให้สารละลายทางหลอดเลือดดา เป็ นต้น
2) มาตรฐานการทาแผลผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขนาดแผลออกเป็ น 3 ขนาด ดังนี้
2.1) แผลขนาดเล็กใช้พลาสเตอร์ขนาดกว้าง ½ นิ้ว ยาว 5 นิ้ว เนื่องจากก๊อตมีขนาดกว้าง
2 นิ้ว และยาว 3 นิ้ว ต้องแปะพลาสเตอร์ให้ห่างจากก๊อตประมาณ 1 นิ้ว ดังนัน้ จึงใช้พลาสเตอร์ยาวทัง้ หมด 5 นิ้วจึงจะ
พอดีกบั แผล
2.2) แผลขนาดกลางใช้พลาสเตอร์ขนาดกว้าง ½ นิ้ว ยาว 7นิ้ว เนื่องจากก๊อตมีขนาดกว้าง
3 นิ้ว และยาว 4 นิ้ว ต้องแปะพลาสเตอร์ให้ห่างจากก๊อตประมาณ ½ นิ้ว ดังนัน้ จึงใช้พลาสเตอร์ยาวทัง้ หมด 7 นิ้วจึงจะ
พอดีกบั แผล
2.3) แผลขนาดใหญ่ใช้พลาสเตอร์ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 9½ นิ้ว เนื่องจากก๊อตมีขนาด
กว้าง 4 นิ้ว และยาว 5 ½ นิ้ว ต้องแปะพลาสเตอร์ให้ห่างจากก๊อตประมาณ 2 นิ้ว ดังนัน้ จึงใช้พลาสเตอร์ยาวทัง้ หมด 9½
นิ้วจึงจะพอดีกบั แผล

ภาพที่ 5 การแบ่งมาตรฐานการทาแผลทัง้ 3 ชนิด
5.2 กราฟควบคุมจานวนการใช้วสั ดุในแต่ละเดือน
ผู้วิจยั ได้สร้างกราฟสาหรับควบคุ มปริมาณการใช้วสั ดุส้นิ เปลืองโดยประยุกต์ห ลักการของ
แผนภูมคิ วบคุม (Control Chart) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ เนื่องจากแผนภูมคิ วบคุมเป็ น
กราฟทีใ่ ช้เพื่อการควบคุมกระบวนการซึง่ มีลกั ษณะเป็ นกราฟของสิง่ ทีต่ ้องการควบคุมเขียนเทียบกับเวลา ทัง้ นี้เพื่อให้
ทราบว่าขณะทีก่ าลังดาเนินการ ณ เวลาใดอยู่นนั ้ เกิดปญั หาด้านคุณภาพหรือไม่ (สายชล สินสมบูรณ์ทอง, 2554)
5.2.1 กราฟควบคุมจานวนการใช้ถุงมือยา ง เป็ นกราฟควบคุมปริมาณการใช้ถุงมือยางในแต่ละ
เดือน ซึง่ จะเป็ นความถีส่ ะสมตัง้ แต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายของปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยตัวเลขความถี่สะสม
จะต้องไม่เกินเป้าหมาย (Target) ทีก่ าหนดไว้
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5.2.2 กราฟควบคุมจานวนการใช้พลาสเตอร์ ซึ่งจะเป็ น ความถี่สะสมตัง้ แต่เดือนแรกจนถึงเดือน
สุดท้ายของปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยตัวเลขความถีส่ ะสมจะต้องไม่เกินเป้าหมาย (Target) ทีก่ าหนดไว้

ก.

ข.

ภาพ 6 แสดงกราฟควบคุมจานวนการใช้วสั ดุในแต่ละเดือน
ก. กราฟควบคุมจานวนการใช้ถุงมือยาง ข. กราฟควบคุมจานวนการใช้พลาสเตอร์

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. การปรับปรุงแก้ไขการใช้ถุงมือยางเปลือง
1.1 สาเหตุท่เี กิดจากบุคลกรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาป้ายคาขวัญเตือนใจเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากร และทีส่ าคัญหัวหน้าหน่วยงานควรมีการกากับนิเทศติดตามอยู่เสมอ
1.2 สาเหตุทเ่ี กิดจากวิธกี ารทางาน ปรับปรุงแก้ไขโดยการเสนอแนวทางการจัดทากล่องอะครีลคิ วางไว้
ตามจุดวางถุงมือยาง ร่วมกับป้ายมาตรฐานการใช้ถุงมือยาง เพื่อให้บุคลกรทราบว่าควรใช้ถุงมือยางในกิจกรรมใด และ
ไม่ควรใช้ถุงมือยางในกิจกรรมใด ส่งผลทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
1.3 สาเหตุทเ่ี กิดจากจุดวางอุปกรณ์ปรับปรุงแก้ไขโดยการลดจุดวางถุงมือยางโดยใช้หลักการ ECRS ซึง่
จากเดิมแผนกอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินมีจุดวางถุงมือยางแบ่งออกตามพืน้ ทีต่ ่างๆ 3 พืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 8 จุด ลดลง 2 จุด เหลือ
6 จุด ซึง่ มีความเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลทาให้เกิดการประหยัดมากขึน้
2. การปรับปรุงแก้ไขการใช้พลาสเตอร์เปลือง
2.1 สาเหตุท่เี กิดจากบุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาป้ายคาขวัญเตือนใจ
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์-พยาบาลตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และทีส่ าคัญหัวหน้าหน่วยงานควรมีการกากับ
นิเทศติดตามอยู่เสมอ
2.2 สาเหตุทเ่ี กิดจากวิธกี ารทางาน ปรับปรุงแก้ไขโดยการทามาตรฐานการทาแผลผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
ขนาดแผลออกเป็ น 3 ขนาด ดังนี้
2.1) แผลขนาดเล็กใช้พลาสเตอร์ยาวทัง้ หมด 5 นิ้ว
2.2) แผลขนาดกลางใช้พลาสเตอร์ยาวทัง้ หมด 7 นิ้ว
2.3) แผลขนาดใหญ่ใช้พลาสเตอร์ยาวทัง้ หมด 9½ นิ้ว
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2.3 สาเหตุทเ่ี กิดจากขนาดม้วนพลาสเตอร์ปรับปรุงแก้ไขโดยการเสนอให้เปลีย่ นมาใช้ขนาดม้วนใหม่ ซึง่
มีความสะดวกกว่าการใช้ขนาดม้วนพลาสเตอร์แบบเดิม และไม่สง่ ผลทาให้ตน้ ทุนเพิม่ ขึน้
แนวทางการลดค่ า ใช้จ่ า ยวัสดุ ส้นิ เปลือ งนี้ เป็ น แนวทางที่จ ัด ท าขึ้น เพื่อ ให้ท างแผนกอุ บ ัติเ หตุ -ฉุ ก เฉิ น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการลดค่าใช้จ่ายได้
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากแนวทางการลดค่าใช้จ่ายทีส่ ร้างขึน้ ยังไม่ได้มกี ารนาลงไปทดลองใช้จริง เพราะด้วยระยะเวลาที่
จากัด จึงควรดาเนินการต่อตามแนวทางทีไ่ ด้เสนอ เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์กบั ทางโรงพยาบาลในการลดค่าใช้จ่ายวัส ดุ
สิน้ เปลือง
2. ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญในการนิเทศติดตามบุคลากรทางการแพทย์ -พยาบาล อย่างต่อเนื่อง และแก้ไข
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้อ านวยการ หัว หน้ า และบุ ค ลากรแผนกอุ บ ัติเ หตุ -ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลพะเยาที่ใ ห้ค วาม
อนุเคราะห์ผวู้ จิ ยั ในการเข้าไปเก็บข้อมูลและดาเนินงานวิจยั นี้
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ั หารอยบุ บ ของฝาครอบด้า นบนในกระบวนการประกอบฮาร์ด ดิส ก์ด้ว ยวิธี DMAIC.
พาน. 2554. การลดป ญ
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุร;ี
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การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะของชุมชน : การพัฒนารูปแบบ
การสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชน
Participation of the Parties to the Community health : Development of the
Community Health Media
พรรณวรดา สุวนั 1* สุรยิ ะ สีปา1 สุภาวดี เวินชุม1 และ กรแก้ว นาถ้าพลอย1
Panwarada Suwan1*, Suriya Sipa1, Supawadee Woenchum3 and Kornkaew Nathumploy1
บทคัดย่อ
รายงานการวิจยั เชิงปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ว นร่ วม (PAR) ของภาคีเครือ ข่า ยต่ อการมีสุขภาวะของชุม ชน
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อ ข่าวสารสุขภาพชุมชนครัง้ นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒ นารูปแบบการให้ความรู้
และสือ่ ข่าวสารสุขภาพชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย 2) เปรียบเทียบความรูเ้ รื่องโรคและการดูแลตนเองของ
ผูส้ อ่ื ข่าวสารด้านสุขภาพก่อนและหลังการใช้รปู แบบให้ความรูแ้ ละสือ่ ข่าวสารสุขภาพชุมชน 3) เปรียบเทียบความรูเ้ รื่อง
โรคและการดูแ ลตนเองของผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังทีส่ มาชิกในครอบครัวเป็ นผู้ส่อื ข่าวสารสุขภาพชุมชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทัวไป
่ และ 4) ความพึงพอใจของผู้ร่ วมโครงการ ที่บ้านวัว ข้อ ง ตาบลบ้า นเลื่อ ม อาเภอเมือ ง จัง หวัดอุ ดรธานี
กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม คือ 1) เยาวชนในชุมชนทีม่ อี ายุระหว่าง 12-15 ปี ทีม่ สี มาชิก
ในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จานวน 15 คน 2) สมาชิกในครอบครัวของกลุ่ม 1 ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
จานวน 15 คน และ 3) สมาชิกในชุมชนทัวไปที
่ เ่ จ็บปว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง จานวน 15 คน สรุปผลการวิจยั ดังนี้
รูปแบบการพัฒนาการสือ่ ข่าวสารสุขภาพในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย มีขนั ้ ตอนการพัฒนา ดังนี้ ขัน้
วางแผน ก) ศึกษาบริบทของชุมชนเกีย่ วกับการรับข้อมูลความรู้ ข่าวสารด้านสุขภาพ ข) กาหนดภาคีเครือข่ายทีม่ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียกับภาวะสุขภาพข
1) องชุมชนและบทบาทหน้าที่ ค) ภาคีเครือข่ายวางแผนขัน้ ตอนการดาเนินโครงการสื่อข่าวสารด้านสุขภาพ
ในชุมชนโดยผ่านโครงการ ผสส.รุ่นเยาว์ ขัน้ ดาเนินการ โดย ผสส.รุ่ นเยาว์ดาเนินการสื่อความรู้และข่าวสารด้าน
สุขภาพผ่านหอกระจายข่าวของชุมชนตามแผนการดาเนินงาน 3) ขัน้ สรุปและประเมินผล
2) ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูเ้ รื่องโรคและการดูแลตนเองหลังการให้ความรูข้ า่ วสารด้านสุขภาพผ่านโครงการ
ผสส.รุ่นเยาว์ สูงกว่าก่อนการดาเนินโครงการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3) ค่าเฉลี่ย คะแนนความรู้แ ละการดูแลตนเองของผู้ป่ว ยโรคเรื้อรัง ที่มีสมาชิกในครอบครัว ทาหน้ าที่เป็ น
ผสส.รุ่นเยาว์สงู กว่าผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวทาหน้าที่ ผสส.รุ่นเยาว์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
4) ค่าคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการเท่ากับ 4.67 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.89
คาสาคัญ : ภาคีเครือข่าย สุขภาพชุมชน การสือ่ ข่าวสารสุขภาพชุมชน การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
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Abstract
The report of participatory action research (PAR) is project of the parties to the community health:
Development of the community health media. The purpose of this project were to 1) Development pattern
of community health education and news media, participatory network associates. 2) Comparative
knowledge about the disease and health care of reporters substance before and after using community
health education and news media, participatory network associates pattern. 3) Comparative knowledge
of disease and self- care between chronic disease patient in a reporters substance’s family and general
chronic disease patient after using community health education and news media, participatory network
associates pattern and 4) Satisfaction of the participant at Nguakong village, Banluem district, Udonthani
province. 3 group of the sample were selected by purposive sampling technique were 1) 15 youth in
the community between the ages of 12-15 years who have a family member with chronic illness. 2) 15 family
members of the first group with chronic illness and 3) 15 community members with chronic illnesses
the result of operation showed.
1) Pattern of community health media, participatory network associates have the process
of developing the planning stage were I) Study of communities context about health knowledge information.
II) Define the network associates community health and the role of polite partnership network and III) Health
information planning stage of project through the YouthPorSorSor club. The implementation stage was
knowledge and health information through community-based broadcast tower by YouthPorSorSor
and The summary and evaluation stage
2) The mean score of knowledge about the disease and health care after using the YouthPorSorSor
project higher than before Statistically significant at the 0.05
3) The mean score of knowledge about the disease and health care of the chronic disease patient
in a reporters substance’s family higher than general chronic disease patient after using the
YouthPorSorSor project Statistically significant at the 0.05
4) The average satisfaction of the participant with the project is 4.67 ( X = 4.67) standard deviation
1.89 (SD=1.89)
Key words : Association network, Communities health media, Community health, Participatory action
research
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บทนา
ั หาสุข ภาพ ความต้อ งการด้า นสุข ภาพ เหตุ ปจั จัยที่กระทบสุขภาพ
สุข ภาพชุ มชนเป็ น สถานะที่แ สดงป ญ
และผลลัพธ์จากกระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน[1] ซึง่ กระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชนเป็ นการทางานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนในการค้นหา เข้าใจปญั หาและความต้องการด้านสุขภาพ ค้นหาทุนทางสังคมและแนวทางการดาเนินการ
เพื่อดูแล แก้ไขปญั หาสุขภาพเพื่อให้เกิดสุขภาวะในชุมชน
องค์กรภาคีหลักในพื้นที่ท่ตี ้องรับผิดชอบในการจัดกระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน ได้แก่ ประชาชน องค์กร
ชุมชน กลุ่ม เครือข่าย องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน [1] ซึง่ บทบาทหน้าทีข่ อง
กลุ่ ม และองค์กรเหล่า นี้ มีค วามเหลื่อ มล้ าและเชื่อ มต่ อ กันเป็ นช่ ว งชัน้ โดยเอาภารกิจ ของตนเองน าตามกิจกรรม
และการบริการนัน้ ๆ เพื่อให้ภารกิจของตนบรรลุผลดีทส่ี ดุ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีจะมีหน่ วยบริการสุขภาพเป็ นผูน้ าในการทา
กิจ กรรมเพื่อ สุข ภาพในชุ ม ชน ส่วนองค์ก รร่ว มพัฒ นาสุขภาพในชุ มชนคือ องค์ก รหรือ หน่ วยงานและผู้ท่ีมีค วามรู้
ความสามารถทีเ่ ข้ามาร่วมทางานกับองค์กรภาคีหลัก ในการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนโดยร่วมปฏิบตั กิ ารกับองค์กร
ในพืน้ ทีจ่ นสามารถขับเคลื่อนเป็ นเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างชุมชนแห่งสุขภาวะ และสถาบันการศึกษาได้ถูกจัด
ให้เป็ นองค์กรร่วมหรือเป็ นภาคีเครือข่ายสนับสนุ นที่สาคัญที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องการเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้ความรูแ้ ก่
บุคคลเพื่อให้แต่ละคนมีความรู้ ความสามารถในการดาเนินชีวติ ในการนี้สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
วิช าการทางด้านสุขภาพจึงเป็ นองค์กรร่วมในการดาเนินงานโครงการด้านการสร้างเสริม และสร้างความตระหนัก
ต่อปญั หาด้านสุขภาพในชุมชน ซึง่ การสร้างความตระหนักต่อปญั หาด้านสุขภาพและการดูแลตนเองเพื่อให้ประชาชน
มี สุขภาวะทีด่ นี นั ้ ถือนโยบายในระดับชาติทร่ี ฐั บาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสาคัญ แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน
ถูกนามาเป็ นกลยุทธ์ในการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรภาคีเครือข่ายในการดาเนินกระบวนการ
ดูแลสุขภาพชุมชน [2] และระบบการสื่อสารสุขภาพไม่ว่าจะเป็ นสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ การรณรงค์
ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขก็เป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยเช่นกัน [3]
ระบบการสือ่ สารด้านสุขภาพมีหลากหลายช่องทางทัง้ ด้านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ การรณรงค์
ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ซึง่ สือ่ ต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาหลายอย่างก็มอี ทิ ธิพลต่อผูร้ บั สารทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ อีกทัง้
ในทุกช่องทางการสือ่ ข่าวสารสุขภาพมีขอ้ จากัดต่อการเรียนรูแ้ ตกต่างกันไปในแต่ละสื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็ น
รายการที่ใ ห้ค วามรู้ ด้า นสุ ข ภาพโดยรวมมากกว่ า มุ่ ง ให้ค วามรู้เ ฉพาะด้า นใดด้า นหนึ่ ง เข้า ถึง กลุ่ ม เป้ า หมายได้
ไม่ครอบคลุมและกระตุ้นผูร้ บั สารให้มคี วามสนใจได้ในระยะสัน้ ไม่ต่อเนื่อง และอัตราการดูโทรทัศน์ของคนไทยในกลุ่ม
รายการสารคดีและความรู้คิดเป็ น แค่ร้อยละ 0.90 [4] ซึ่งรายการด้านความรู้และสารคดีถือเป็ นรายการโทรทัศน์
ทีม่ สี ดั ส่วนคนดูน้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับรายการบันเทิงอื่น ๆ ส่วนวิธกี ารรณรงค์ดา้ นสุขภาพก็เป็ นวิธที ก่ี ระตุ้นผูร้ บั สาร
ได้ในระยะสัน้ ๆ และมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนการสื่อสารผ่านช่องทางอาสาสมัครสาธารณสุขและทางหอกระจายข่าวประจา
หมู่บ้า นพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ ท่ีถูกส่งผ่า นมาหาผู้ร ับสารจะเป็ นข่าวสารแจ้งให้ทราบหรือ การไปรับบริก ารต่ าง ๆ
ในสถานบริการด้านสุขภาพในชุมชน [3]
จากข้อมูลการสือ่ สารด้านสุขภาพทีก่ ล่าวมานัน้ การจะให้ประชาชนหรือผูร้ บั สารเรียนรูแ้ ละตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเองและถ่ายทอดให้ผอู้ ่นื จนเกิดความยังยื
่ นผ่านระบบการสือ่ สารสุขภาพแบบใดแบบหนึ่งนัน้ จึงเป็ นเรื่องยาก
ด้วยเหตุน้กี ารค้นหาแนวทางและพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึง
ยังคงเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการสร้างสุ ขภาพของคนในชุมชนให้มคี วามยังยื
่ น ในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรูใ้ ห้ประสบ
ความสาเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ คนสื่อข่าวสารต้องรูข้ อ้ มูล รูส้ ถานการณ์ในชุมชน เข้าถึงความต้องการ
และวิถีชีวติ แล้วนามาดัดแปลงเป็ นวิธกี ารในการถ่ายทอดความรู้ เข้าใจพื้นฐานของผู้ร ั บการถ่ ายทอดหรือผู้รบั สาร
มีความพร้อมในเรื่องความรู้ เนื้อหาวิชาการ เข้าใจวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ เน้นเข้าหาผูป้ ่วย ญาติ ผูด้ ูแล
ได้ ดังนัน้ ตัวบุคคลที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่ าง ๆ สู่บุคคลอื่นจึงมีความสาคัญ หากเป็ นบุคคลที่ก่อให้เกิดการ
สื่อสารแบบสองทางสามารถติดต่อกับผู้รบั สารได้โดยตรงและใกล้ชิด อยู่ในความสนใจของผู้รบั สาร จะก่อให้การ
14

[4] สื่อสารนัน้ ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนัน้ ในการพัฒนาระบบการสื่อสารด้านสุขภาพให้เกิดความยังยื
่ นนัน้
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถพึง่ ตนเองได้นนั ้ กลไกสาคัญจึงไม่พน้ เรื่องของการหาแนวทางพัฒนาคนในชุมชน
ให้มคี วามเข้มแข็ง มีศกั ยภาพ และมีความพร้อมในการสร้างภูมคิ ุ้มกันด้านสุขภาพทีด่ ใี ห้แก่ชุมชนของตน ซึ่งคนที่
สาคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชนนัน้ ไม่ ได้หมายถึงผูท้ ท่ี างานด้านสุขภาพ หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เยาวชนซึง่ เป็ นผูท้ จ่ี ะเติบโตขึน้ เป็ นกาลังสาคัญของชุมชน
ในอนาคตก็เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทหน้าทีใ่ นการสร้างระบบดูแลสุขภาพให้แก่ชุมชนได้อย่างยังยื
่ น
ดังนัน้ การพัฒนาสื่อและสารด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามกรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการ
เข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชน เชื่อมันในศั
่ กยภาพของคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายหรือผูม้ สี ว่ นได้ส่วน
เสีย (Steak Holder)ในด้านสุขภาพของคนในชุมชนโดยการสร้างเสริม และพัฒนากระบวนการด้านการสื่อสารสุขภาพ
ให้กบั คนในชุมชนด้วยตัวเองและขับเคลื่อนได้ดว้ ยฐานของความรูท้ เ่ี กิดจากการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมมากกว่าการให้สขุ
ศึก ษาจากเจ้า หน้ า ที่ส าธารณสุข เพีย งฝ่า ยเดีย วจึง น่ า จะเป็ น วิธีก ารที่ท าให้เ กิด การเรีย นรู้ สร้า งความตระหนั ก
และต่อเนื่องจากรุ่นสูร่ ุ่นจนนาไปสูก่ ารพัฒนายังยื
่ นได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรูแ้ ละสือ่ ข่าวสารสุขภาพภายในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
2. เปรียบเทียบความรูเ้ รื่องโรคและการดูแลตนเองของผูส้ อ่ื ข่าวสารด้านสุขภาพ (ผสส.รุ่นเยาว์) ก่อนและหลัง
การใช้รปู แบบให้ความรูแ้ ละสือ่ ข่าวสารสุขภาพภายในชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
3. เปรียบเทียบความรูเ้ รื่องโรคและการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีส่ ามาชิกในครอบครัวเป็ นผูส้ อ่ื ข่าวสาร
สุขภาพชุมชนและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทัวไป
่

แนวคิ ด ทฤษฎี กรอบแนวคิ ดการวิ จยั และผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การสือ่ สารสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถช่วยยกระดับความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมเสีย่ งเปลีย่ นทัศนคติ
และเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะมีพฤติกรรมสุขภาพทางบวกได้ การสื่อสารสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพประกอบด้วย ความสามารถ
ในการเข้าถึงเนื้อหาด้านสุขภาพ (Availability) ของกลุ่มเป้าหมาย ความต่อเนื่องและการทวนซ้า (Repetition) เพื่อส่ง
ต่อสู่คนกลุ่มใหม่ รุ่นใหม่ในประเด็นสุขภาพที่ต้องการให้เกิดความยังยื
่ นถาวร ความถูกต้อง(Accuracy) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของข้อมูลซึง่ ต้องมาจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ (Evidence base) และได้รบั การตรวจสอบ สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง [5] ผู้ส่งสารต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารหรือเป็ นผู้ท่ผี ู้รบั สาร
มีความชื่นชอบ ได้รบั การสนับสนุ นทัง้ ทางวัตถุดิบและงบประมาณในการดาเนินการ เนื้อ หาสาหรับนาเสนอต้อง
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้รบั สาร ในขณะทีต่ วั ผูส้ ่งสารเองต้องเข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาต้อง
เป็ นเรื่องใกล้ตวั ประเด็นต่าง ๆ ต้องไม่ยดื เยื้อ ไม่เป็ นวิชาการมากเกินไป และการสื่อสารแบบปากต่อปากหรือใช้
ทรัพยากรในชุมชน จะมีความเหมาะสมกับการเผยแพร่ความรู้ในระดับชุมชนโดนเฉพาะถ้าหากผู้ส่งสารเป็ นที่รู้จกั
และเป็ นทีส่ นใจของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย [3,12] อีกทัง้ กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็ นการผสมผสาน
การค้น หาความจริงด้ว ยปฏิบ ัติก ารเชิง วิจ ัย ซึ่ง หมายถึงการท ากิจ กรรมแบบมีส่วนร่ วมของผู้ท่ีมีส่ว นได้ส่วนเสีย
(Steak Holder Participatory) ในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนา โดยมีการแลกเปลีย่ นความเห็นของภาคีเครือข่ายทัง้ หมด
และผูว้ จิ ยั เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อสรุปต่าง ๆ เพื่อนาไปปฏิบตั ติ ามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปญั หาได้ถูกต้อง
ตามความต้องการจะนามาสู่การจัดการปญั หาด้านสุขภาพในชุมชนได้ [6,11] ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ จึง
ออกแบบการศึกษาตามกรอบแนวคิดการสื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน (Community Health Communication)
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โดยการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder Participatory) และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชนตาม
กรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน มีรายละเอียดกรอบแนวคิดการวิจยั นาเสนอดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ผสส.รุ่นเยาว์ทม่ี าจาก
ครอบครัวทีม่ สี มาชิกใน
ครอบครัวเจ็บปว่ ยด้วย
โรคเรือ้ รัง
ระดมความคิดของ
ผสส.และภาคีเครือข่าย
เพื่อกาหนดแนว
ทางการปฏิบตั งิ าน และ
วิธกี ารในการหาข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล และ
ตารางการออกอากาศ

ภาคีเครือข่ายให้
สนับสนุนตามบทบาท
หน้าที่

ผสส.รุ่นเยาว์

- หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของ ผสส. รุ่น
เยาว์ แยกเป็ นรายคน
- หน้าทีข่ องภาคี
เครือข่ายในการเป็ น
ผูส้ นับสนุน ผสส.รุ่นเยาว์

ภาคีเครือข่ายและผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียในด้านสุขภาพของชุมชน
ประกอบด้วย
- เยาวชนในชุมชน
- นักศึกษาฝึกงานในวิชา
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
- องค์การบริหารส่วนตาบล

ผสส.ทีม่ คี วามพร้อม
ผสส.ปฏิบตั งิ าน

ความรูข้ องผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีส่ มาชิก
ในครอบครั
เป็ น ผสส.รุ
วิ ธีดาเนิ นวการวิ
จยั ่นเยาว์

ความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั
ของ ผสส.รุ่นเยาว์
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ความรูข้ องผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีส่ มาชิก
ในครอบครัวไม่เป็ น ผสส.รุ่นเยาว์

โครงการวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม (PAR) ของภาคีเ ครือ ข่ า ยต่ อ การมีสุ ข ภาวะของชุ ม ชน
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนครัง้ นี้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชธานี โดยมีการศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัย
ชุมชนตามหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานีปี พ.ศ. 2551 ปี การศึกษา 2555 ซึง่ มีการดาเนิน
โครงการเป็ นเวลา 8 เดือน คือ เดือนมีนาคม – เดือนตุลาคม 2555 เป็ นขัน้ ตอนตามแนวคิดระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ดังต่อไปนี้
ขัน้ เตรียมการ มีการดาเนิ นงานดังนี้
1. ผู้ วิ จ ัย เตรี ย มผู้ ร ับ ผิ ด ชอบโครงการคื อ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานวิ ช าปฏิ บ ั ติ ก ารพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น จานวน 2 คนโดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูน้ ิเทศการดาเนินโครงการ
2. เตรียมชุมชน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและผู้นาชุมชนชีแ้ จง
เรื่องการฝึ กปฏิบตั ิงานในวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งผู้วิจยั มีแนวปฏิบตั ิ ในการนิเทศเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพชุมชนตามกรอบแนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็ นแนวคิดหลักและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อม
ทังคัดเลือกภาคีเครือข่ายหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับภาวะสุขภาพของชุมชนทีส่ อดคล้องกับแนวทางการดาเนินโครงการ
และได้กลุ่มภาคีเครือข่าย ซึง่ ประกอบด้วย คนในชุมชน องค์กรบริหารส่วนตาบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ในฐานะทีใ่ ช้ชุมชนเป็ นแหล่งฝึกปฏิบตั วิ ชิ าการพยาบาลอนามัยชุมชน
3. กลุ่มภาคีเครือข่ายประชุมแบ่งบทบาทและหน้าทีใ่ นการสนับสนุนการดาเนินโครงการ
4. กลุ่มภาคีเครือข่ายประเมินชุมชน ค้นหา วิเคราะห์ปญั หาและความต้องการการแก้ปญั หาในชุมชนโดยใช้
กระบวนการ AIC
5. กลุ่มภาคีเครือข่ายทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องเกีย่ วกับการสร้างความตระหนักต่อปญั หาด้าน
สุขภาพในชุมชน ซึง่ พบว่า การสือ่ ข่าวสารด้านสุขภาพเป็ นวิธกี ารทีด่ วี ธิ หี นึ่งทีถ่ ูกนามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความ
ตระหนักให้กบั ประชาชน
6. กลุ่มภาคีเครือข่ายทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั เกีย่ วกับการสือ่ สารด้านสุขภาพในชุมชน
7. กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพในชุมชนโดยปฏิบตั กิ ารภายใต้ช่อื โครงการ ผสส.
รุ่นเยาว์ สือ่ ข่าวสารสุขภาพ
ขัน้ ดาเนิ นการ มีการดาเนิ นการ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มภาคีเครือข่าย ประชุมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุม่ ตัวอย่างของโครงการ ผสส.รุ่นเยาว์ สือ่ ข่าวสาร
สุขภาพ ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม คือ
ก. เยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ทีม่ สี มาชิกในครอบครัวเจ็บปว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง จานวน 15 คน
เพื่อนามาฝึกเป็ น ผสส.รุ่นเยาว์
ข. สมาชิกในครอบครัวของ ผสส. รุ่นเยาว์ทเ่ี จ็บปว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง จานวน 15 คน
ค. สมาชิกในชุมชนทัวไปที
่ ไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส. รุ่นเยาว์ ทีเ่ จ็บปว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง
จานวน 15 คน
2. กลุ่มภาคีเครือข่ายชี้แจงวัตถุ ประสงค์การดาเนินโครงการ และระยะเวลาในการดาเนินโครงการแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง
3. กลุ่มภาคีเครือข่ายเตรียม เยาวชนเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส.รุ่นเยาว์ ตามขัน้ ตอนในรูปภาพที่ 2 โดยแยกงาน
ตามบทบาทหน้าทีข่ องตัวเอง คือ นักศึกษาพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทาหน้าทีด่ า้ นเตรียมข้อมูล
เตรียม ผสส. และวิธีก ารน าเสนอ องค์ก รบริห ารส่ว นท้อ งถิ่น ทาหน้ าที่สนับ สนุ นอุ ป กรณ์ ก ารสื่อ สาร เครื่อ งมือ
งบประมาณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นทีร่ บั ผิดชอบโครงการทาหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์โครงการ
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4. ผสส.รุ่นเยาว์ออกอากาศความรู้ ข่าวสารด้านสุขภาพตามสคริปทีผ่ ่านการตรวจเนื้อหาและวิธกี ารนาเสนอ
แล้วตามตารางการออกอากาศ
ขัน้ ประเมิ นผลโครงการ โครงการ ผสส.รุ่ น เยาว์ เป็ นโครงการที่ มี ก ารด าเนิ น งานแบบ PAR
การประเมินผลจึงมีการประเมินทัง้ ผลลัพธ์เชิงปริมาณและความพึงพอใจจากการดาเนินโครงการ ซึ่ง มีการประเมิน
ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจยั ประเมินผลการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการทัง้ หมด จานวน 57 คน ประกอบด้วย ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ 3 คน ผูน้ าชุมชน 5 คน เจ้าหน้าทีจ่ าก รพ.สต.
2 คน เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ 2 คน และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน
2. ประเมินความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาข้อมูลทีอ่ อกอากาศ โดยแบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ฉบับ คือ 1) ข้อความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั โรคเบาหวาน
จานวน 25 ข้อ (2) ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบตั ิตัวโรคความดันโลหิตสูง จานวน 20 ข้อ 3) ความรู้เรื่องโรค
และการปฏิบตั ติ วั โรคหอบหืด จานวน 15 ข้อ โดยแบบประเมินความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ได้รบั การตรวจสอบ
เชิงเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านแล้วนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างคือ เยาวชน
และผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในบ้านบ่อสร้าง ตาบลบ้านเลื่อม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวนกลุ่มละ 15 คน แล้วนามา
คานวณหาค่า ความเชื่อมัน่ ของเครื่อ งมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Chronbach’ s alpha
coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.85 แล้วนามาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง คานวณค่าความเชื่อมันของ
่
เครื่องมือจากกลุ่มตัวอย่างจริง มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .89 และ 0.87 ทาการวิเคราะห์แจกแจงและนาเสนอข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นาเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบความรูข้ องกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกันด้วยสถิติ Independent t-Test

ผลการศึกษา
1. รูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
รูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพในชุมชนที่พฒ
ั นาขึ้นในครัง้ นี้เป็ นการร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้า น
สุขภาวะของคนในชุมชน ซึง่ ประกอบด้วย เยาวชนในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทีใ่ ช้ชุมชนเป็ นแหล่งฝึ กในวิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลอนามัยชุมชน ซึง่ ทัง้ หมดนี้เรียกว่าภาคีเครือข่ายต่อการมีสุขภาวะในชุมชน เมื่อผูว้ จิ ยั กาหนดภาคีเครือข่าย
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ต่อสุขภาวะของชุมชนทัง้ หมดแล้ว ภาคีเครือข่ายจึงได้ประชุมร่วมกันหาวิธกี ารสร้างสุขภาวะเกิด
ขึ้น กับ คนในชุ ม ชนและพบว่ า การสื่ อ ข่ า วสารและการให้ ค วามรู้ ก ับ คนในชุ ม ชน เป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี อี ก วิ ธี ห นึ่ ง
กลุ่มภาคีเครือข่า ยจึงได้พฒ
ั นารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลขึ้น สรุปผลของรูปแบบ
การสือ่ ข่าวสารสุขภาพชุมชนทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ดังรูปภาพที่ 2
2. ความรูเ้ รือ่ งโรคและการดูแลตนเอง
2.1 ความรูเ้ รื่องโรคและการดูแลตนเองของ ผสส.รุ่นเยาว์
การประเมินความรู้เรื่องโรคและการปฏิบตั ิตวั ของผู้ป่วยของ ผสส.รุนเยาว์ซง่ึ แบ่งเป็ นกลุ่มรับผิดชอบเนื้อหา
และโรคที่สมาชิกในครอบครัวตัวเองเจ็บป่วยเพื่อการค้นคว้าและนาเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโรคนัน้ ๆ ผลการ
ประเมินพบว่าเยาวชนทัง้ หมดมีคะแนนความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั หลังการดาเนินโครงการสูงกว่าก่อนการดาเนิน
โครงการทุกกลุ่มโดยกลุ่ม ผสส.รุ่นเยาว์ทด่ี ูแลรับผิดชอบการสื่อข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเรื่องโรคเบาหวานและการดูแล
ตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องโรคเบาหวานสูงที่สุด เท่ากับ 22.28 ± 1.79 ผสส.รุ่นเยาว์ทด่ี ูแลรับผิดชอบการสื่อข้อมูล
ความรู้ ข่าวสารเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการดูแลตนเองมีคะแนนเฉลีย่ เรื่องโรคความดันโลหิตสูงสูงทีส่ ุด เท่ากับ
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17.10± 1.14 และผสส.รุ่นเยาว์ท่ดี ูแลรับผิดชอบการสื่อข้อมูล ความรู้ ข่าวสารเรื่องโรคหอบหืดและการดูแลตนเอง
มีคะแนนเฉลีย่ เรื่องโรคหอบหืดสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 14.03± 0.58 รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ของ ผสส.รุ่นเยาว์ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ จาแนก
เป็ นรายกลุ่มตามความรับผิดชอบด้านเนื้อหาทีน่ าเสนอ
คะแนนเฉลี่ย
โรคความดันโลหิ ตสูง
โรคเบาหวาน (N=7)
โรคหอบหืด (N=3)
(N=5)
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ข้อมูลที่นาเสนอ
( X ±SD) ( X ±SD)
( X ±SD) ( X ±SD) ( X ±SD)
( X ±SD)
โรคเบาหวานและการ
ดูแลตนเอง
โรคความดันโลหิตสูง
และการดูแลตนเอง
โรคหอบหืดและการดูแล
ตนเอง

16.40± 2.89 22.28 ± 1.79 15.48± 2.56

21.33± 0.58

14.10± 1.97

17.40± 2.58

12.35± 2.34

16.28± 1.11

10.72± 2.43

17.10± 1.14

12.55± 2.53

15.33± 2.08

8.98± 0.59

13.14± 1.06

8.75± 1.09

13.20± 1.48

9.08± 1.97

14.03± 0.58

2.2 ความรูเ้ รื่องโรคและการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นสมาชิกในครอบครัวของ ผสส.รุ่นเยาว์และ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวเป็ น ผสส.รุ่นเยาว์
การประเมินความรูเ้ รื่องโรคของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ สี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส.รุ่นเยาว์ ซึง่ แบ่งเป็ น
กลุ่มโรคที่ ผสส.รุ่นเยาว์นาเสนอข้อมูล ข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน ผลการประเมิน พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทีม่ สี มาชิกทาหน้าที่เป็ น ผสส.รุ่นเยาว์ หลังการดาเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรค
เรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส. รุ่นเยาว์ในทุกโรค และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลีย่
ระหว่างผูป้ ว่ ยสองกลุ่มด้วยสถิติ Independent t -Test แล้วพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ สี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผสส.รุ่นเยาว์ มีความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั สูงกว่า ผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส.
รุ่นเยาว์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ สี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผสส.รุ่นเยาว์ และผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส.รุ่นเยาว์
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
โรคหอบหืด
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิ ตสูง
( X ±SD)
( X ±SD )
( X ±SD)
คะแนน
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ความรูเ้ รื่องโรคเบาหวาน
20.42 ± 1.43 16.80± 1.64 19.28 ± 2.19 18.33 ± 2.30 19.00±2.00
และการดูแลตนเอง
ความรูเ้ รื่องโรคโรคความ
13.00±
ดันโลหิตสูงและการดูแล 17.60± 1.14 14.14± 1.21 15.80± 0.83 12.71± 1.79
1.20
ตนเอง

19

17.40 ± 1.49
14.33± 1.52

ตารางที่ 2. คะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ สี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส.รุ่น
เยาว์ และผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็น ผสส.รุ่นเยาว์ (ต่อ)
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
โรคหอบหืด
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิ ตสูง
( X ±SD)
( X ±SD )
( X ±SD)
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
คะแนน
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ความรูเ้ รื่องโรคโรคหอบ
หืดและการดูแลตนเอง

13.20± 1.48

ผสส.รุน่ เยาว์
ค้นคว้าและจัดเตรียม
ข้อมูล

ข้อมูลฉบับร่างและสคริป
การออกอากาศ

ข้อมูลฉบับจริงสคริปการ
ออกอากาศ

ออกอากาศตามตาราง

11.00± 1.63

12.20± 1.30

12.14± 1.57

แนะนา ช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลและ
แหล่งข้อมูลและเขียน
สคริปเพื่อออกอากาศ

ตรวจสอบข้อมูลครัง้ ที่ 1

12.33±
1.54

10.66± 1.28

คณะพยาบาลศาสตร์/
นักศึกษาฝึ กงานวิชา
ปฏิ บตั ิ การพยาบาล
ชุมชน

เจ้าหน้ าที่ รพ.สต./
นักศึกษาพยาบาล

ตรวจสอบข้อมูลครัง้ ที่ 2

เจ้าหน้ าที่ รพ.สต./
นักศึกษาพยาบาล

สนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ เครื่องมือและ
ค่าตอบแทนแก่ ผสส.
รุ่นเยาว์

องค์การบริหารส่วน
ตาบล

เป็ นพีเ่ ลีย้ งในขณะ
ออกอากาศจน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้และ
ให้คนทีท่ าก่อนเป็ นพี่
เลีย้ งให้กบั ผสส. รุ่น
เยาว์คนต่อไป

ผูร้ บั สาร

คณะพยาบาลศาสตร์/
นักศึกษาฝึ กงานวิชา
ปฏิ บตั ิ การพยาบาล
ชุมชน

ภาพที่ 2 รูปแบบการสือ่ ข่าวสารสุขภาพชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการประเมินความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ สี มาชิกในครอบครัว
ทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส. รุ่นเยาว์ และผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่มสี มาชิกในครอบครัวทาหน้าทีเ่ ป็ น ผสส.รุ่นเยาว์
ความรูเ้ รือ่ ง
ความรูเ้ รือ่ งความดัน
ความรูเ้ รือ่ งหอบ
กลุ่ม
เบาหวาน
โลหิ ตสูง
หืด
t
t
t
ตัวอย่าง
SD
SD
SD
X
X
X
กลุ่มทดลอง 19.56
2.20
15.46
1.44
14.77
1.84
2.48*
3.64*
3.21*
กลุ่มควบคุม 17.51
1.81
14.39
1.88
14.13
1.69
*p < .05
4. ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นโครงการ
การประเมินความพึงพอใจในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบประเมินจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับโครงการตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด 57 คน พบว่า ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในโครงการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินงานกิจกรรมของโครงการ
ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ( X =4.67) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.89 (S.D.= 1.89)
ซึง่ หัวข้อที่ได้คะแนนการประเมินมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจจัดทาโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.89 ( X =4.89) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 (S.D.= 0.52) รองลงมาคือเยาวชนใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์และการนาบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับเนื้อหาของกิจกรรมมาเป็ นผูด้ าเนินกิจกรรม มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.84
( X =4.84) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 (S.D.= 0.45) และ 0.72 (S.D.= 0.72) ตามลาดับ

สรุป อภิ ปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากผลการพัฒนารูปแบบการสื่อข่าวสารสุขภาพชุมชนและนามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจนเกิดผลให้ กลุ่ม ผสส.
รุ่นเยาว์มคี วามรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั หลังดาเนินโครงการสูงกว่าก่อนดาเนินโครงการและสมาชิกในครอบครัวของ
ผสส.รุ่นเยาว์ทเ่ี จ็บปว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังต่าง ๆ มีความรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั สูงกว่าผูป้ ่วยโรคเรือ้ รังทัวไปนั
่ น้ น่ าจะ
เป็ นผลจากทีม่ กี ารเชื่อมโยงการทางานเป็ นระบบเครือข่ายทีช่ ดั เจน โดยทุกส่วนทาเลือกเข้าภาคีเครือข่ายทีท่ างานอยู่
กับชุมชนในทุกระดับและทุกมิตเิ ข้ามามีสว่ นร่วม เรียนรู้ ร่วมกัน หนุนเสริมซึง่ กันและกัน บทบาทของมหาวิทยาลัยด้าน
สุขภาพมีระยะเวลาเพียงพอในการเข้าไปช่วยให้ศกั ยภาพของชุนชนเติบโตและเป็ นฐานของการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง เพราะโครงการเป็ นการดาเนินการแบบมีสว่ นร่วมในกระบวนการสร้างความรู้ องค์ความรู้ ค้นหา
ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการปฏิบตั ิตวั โดยผู้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น ผสส.ซึ่งผู้ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่จ ะมีส่ว นร่ ว มในกระบวนการและการตัด สิน ใจทัง้ หมด และในการดาเนิ น การมีก ารจัด การอย่ า งเป็ น ระบบ
เป็ นขัน้ ตอนชัดเจน มีผู้นาปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนจากง่ ายไปหายาก ทาให้เยาวชนทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่ไม่มคี วามรู้สกึ กดดัน
และสนุ กกับการปฏิบตั งิ านจนเกิดความรู้ เข้าใจ เกิดการเรียนรูไ้ ด้ [5] เพราะการเรียนรูท้ ด่ี จี ะเกิดการจากการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมซึง่ เป็ นวิธกี ารที่กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ แบบเป็ นขัน้ ตอน กระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุมผี ล สร้างสรรค์ เป็ นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นจุดศูนย์กลาง[6] การได้รบั การสนับสนุ นด้าน
แหล่งข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ต้องนาเสนอและวิธีการนาเสนอจากผู้รู้หรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การได้รบั
การสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและงบประมาณจากภาครัฐทีช่ ดั เจน ทาให้กระตุ้นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ดาเนินงานได้อย่าง
เต็มที่ [3] และการนาเยาวชนในชุมชนที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมาเป็ นผู้มาปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ให้ทาหน้าที่ในเรื่องโรคที่ครอบครัวตนเองเจ็บป่วยเป็ น ผูส้ ่อื ข่าวสารสุขภาพเป็ นการสร้างความแตกต่างจากอดีตของ
ชุ ม ชนและเกิด ประสิท ธิภ าพเนื่ อ งจาก เยาวชนในชุ ม ชนมีค วามสามารถในการเข้า ถึง เนื้ อ หาด้า นสุ ข ภาพของ
กลุ่มเป้าหมายโดยการได้รบั คาแนะนาและการช่วยเหลือจากผู้มคี วามรูต้ ลอดเวลา เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ทัง้
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ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สาร เพราะเป็ นข้อมูลทีม่ าจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้และได้รบั การตรวจสอบแล้ว ในขณะเดียวกันเนื้อหา
ที่ ผสส.ทาหน้าทีน่ นั ้ เป็ นเนื้อหาที่มกี ารเตรียมให้เหมาะสมกับผูร้ บั สารเป็ นเรื่องใกล้ตวั ไม่ยดื เยือ้ ไม่เป็ นวิชาการมาก
ตรงกับความต้องการของทัง้ ผูส้ อ่ื และผูร้ บั [5] เพราะการทีบ่ ุคคลในครอบครัวมาทาหน้าทีใ่ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องใน
ครอบครัวของตนเอง และการนาบุตรหลานของผู้ป่วยมาทาหน้ าที่นัน้ ถือว่าเอาบุคคลที่ผู้รบั สารมีความสนใจ รู้จกั
และเป็ นทีช่ ่นื ชอบ จึงทาให้ผรู้ บั สารมีความตัง้ ใจฟงั ในสิง่ ทีถ่ ่ายทอดด้วยจึงถือเป็ นวิธกี ารทีก่ ระตุน้ จนเกิดผลสาเร็จเพราะ
เป็ นการกระตุ้นแบบสองทาง คือ ผู้ส่งสารต้องการแสดงออกให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็น และผู้รบั สารต้องการเห็นการ
แสดงออกของบุตรหลานตนเอง [7,14] การสื่อสารโดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนจึงมีความเหมาะสมกับการเผยแพร่
ความรูใ้ นชุมชนได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ การทีน่ กั วิจยั มีสมั พันธภาพทีด่ แี ละมีความจริงใจต่อชุมชนเนื่องจาก ความใกล้ชดิ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของต้นแบบที่สามารถทาให้ผู้เรียนปฏิบตั ติ ามได้โดยเฉพาะต้นแบบทีเ่ ป็ นบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขทีม่ คี วามสัมพันธ์ เป็ นหุน้ ส่วนระหว่างกันเป็ นสิง่ สาคัญต่อการตัดสิ นใจร่วมกัน ก็จะส่งผลให้การเรียนรูน้ นั ้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล [8] รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 5 วันต่อสัปดาห์เป็ นเวลา 4 เดือนติดต่อกันที่
ดาเนินโครงการจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลัก ถือว่าเป็ นช่วงเวลาเหมาะสมทีท่ าให้ผทู้ ม่ี คี วามรูส้ ามารถปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
ติดต่อกันจนนามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ [9] อีกทัง้ การนาเยาวชนทีจ่ ะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในชุมชนและอาจจะ
เป็ นผูร้ บั โรคเรือ้ รังทางพันธุกรรมมาเรียนรูเ้ รื่องโรคและการปฏิบตั ติ วั ไว้ล่วงหน้าจะทาให้เยาวชนตระหนักถึงพฤติกรรม
ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรม อาจจะช่วยลดอัตราการเกิดโรครายใหม่ในอนาคตได้ การนิเทศการฝึ กงานของ
นักศึกษาในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชนทีไ่ ด้ใช้แนวคิดมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting
University, HPU) [10,15] โดยมุ่งเน้นให้ครูและศิษย์พยาบาลร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ ในภาพรวมมีจุดประสงค์ของ
การฝึ ก ปฏิบ ัติ ท่ีส อดคล้อ งกับ แนวคิด ระบบสุ ข ภาพภาคประชาชน [2,13] ที่ผู้ วิจ ัย น ามาเป็ น กรอบแนวคิด หลัก
ในการพัฒนา ผู้วจิ ยั จึงบูรณาการเอางานหลักและงานพัฒนาระบบการสื่อสารเข้าด้วยกัน และนามาพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพชุมชนผ่านระบบการสือ่ สารด้านสุขภาพ จนเกิดเป็ นชุมชนแห่งสุขภาวะและมีความยังยื
่ นได้ในอนาคตเพราะเป็ น
ความร่วมมือของชุมชนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับภาวะสุขภาพของชุมชน ทาหน้าทีต่ ามบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานตอนเอง [1,2,11,13]
สรุป กระบวนการพัฒนาชุมชนที่เกิด ขึน้ มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็ นกระบวนการที่ช่วยแก้ไขปญั หา
ในทุกด้านของชุมชนได้ ไม่เว้นแม้แต่ดา้ นสุขภาพ หากให้ชุมชนเป็ นคนดาเนินการเองโดยปราศจากความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เคยบังเกิดผลลัพธ์ทด่ี ไี ด้และในขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าทีท่ ากิจกรรมโครงการแล้วไม่ได้รบั
ความร่วมมือจากชุมชนก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกัน การใช้กระบวนการ PAR มีผล
ต่อการจัดการปญั หาสุขภาพในชุมชน ดังนัน้ ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพชุมชนในครัง้ นี้ จงึ เน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วม (PAR) ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับ ปญั หาและสุขภาวะของชุมชนเป็ นสาคัญ และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี ในฐานะของผู้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียด้านสุข ภาพชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิ
ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชนทีต่ ้องใช้อยู่ในชุมชนในฐานะของผูพ้ ฒ
ั นาสุขภาพชุมชนเป็ นเวลากว่า 4 เดือน
ติดต่อกัน จึงเป็ นอีกหนึ่งหน่วยงานทีจ่ ะช่วยพัฒนาสุขภาพชุมชนให้เกิดเป็ นชุมชนแห่งสุขภาวะและยังยื
่ นได้
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ความชุกและความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ไม่
สามารถควบคุมความดันโลหิ ตสูง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ จังหวัดเชียงราย
Prevalence and Associated Risk Factors of Cardiovascular Disease in Patients
Uncontrolled Hypertension at Health Promotion Hospital, Chiang Rai Province
พัชรินทร์ วินยางค์กูล1* และ เพ็ญประภา ศิวโิ รจน์ 2
Phatcharin Winyangkul1* and Penprapa Siviroj 2
บทคัดย่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดพบสูง มากขึน้ โดยเฉพาะในผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ การวิจยั เชิงพรรณนาภาคตัดขวาง ขนาดกลุ่มประชากร 198 ราย โรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพ จัง หวัด
เชียงราย ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2555 เก็บข้อมูลโดยการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ การถดถอยโลจิสติก พบความชุกของผู้ป่วยเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ในช่วงอายุ 45 – 64 ปี ปจั จัยเสีย่ งสูงสุดคือมีประวัตกิ ารเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัวพบ
ร้อยละ 58.6 รองลงมาคือการดื่มสุราร้อยละ 44.0 และอ้วนลงพุงร้อยละ 35.4 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยเสีย่ งและความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า พบว่าผูป้ ่วยที่
ไม่มรี ายได้มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคสูงสุด (RR 2.1: 95% CI 0.5 – 1.5) ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคสูงสุด (1.8: 95% CI 0.8 – 4.2) และด้านคุณภาพการนอน PSQI (0.9: 95%CI 0.5 –
1.4) เมื่อควบคุมปจั จัยเพศและอายุ พบว่าปจั จัยทีศ่ กึ ษาด้านพฤติกรรมผูป้ ่วยทีบ่ ริโภคผงปรุงรสหรือผงชูรสทุกมือ้ มี
โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า (OR 3.1: 95% CI; 1.1 – 8.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p – value < 0.05)
คาสาคัญ: ความชุก ความสัมพันธ์ ปจั จัยเสีย่ ง โรคหัวใจและหลอดเลือดและความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุม

Abstract
Cardiovascular diseases were higher in patients with uncontrolled Hypertension. A cross-sectional
descriptive study 198 population at Ta Khao Pleuk Health Promotion, Chiang Rai province. From August December 2012 Data collected by physical examination, Laboratory and data respondents, were analyzed
with descriptive statistics and logistic regression. The prevalence of uncontrolled Hypertension in female more
than male in ages 45 to 64 years, the higher risk factors were a family history of heart disease and stroke
58.6%, followed by the alcohol consumed 44.0% and obesity 35.4% respectively. Analyze the association
between risk factors of cardiovascular disease in the next 10 years, found that patients who low-income
associated with the disease maximum (RR 2.1: 95. % CI 0.5 - 1.5) and smoking habits were associated with
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disease maximum (1.8: 95% CI 0.8 - 4.2) and the quality of sleep PSQI (0.9: 95% CI 0.5 - 1.4). Adjust
gender and age found that the behavior of patients who consumed powdered seasoning or MSG every meal
with a chance of cardiovascular disease, as in the next 10 years (OR 3.1: 95% CI; 1.1 - 8.9) are statistically
significant (p - value <0.05).
Key words: Prevalence, Association, Risk Factors, Cardiovascular disease and Uncontrolled Hypertension

บทนา
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยพบว่า 1 ใน 3 ของประชากรทัวโลกมี
่
ระดับ
ความดันโลหิตเพิม่ ขึน้ และนับว่าเป็ นสาเหตุของการตายทีส่ าคัญสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจ
[1] พบว่าโรคความดันโลหิตสูงคือสาเหตุ หนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจและคาดการณ์ว่าเป็ นสาเหตุหลักของการตาย
เป็ นอันดับ 3 ของทัวโลก
่
ในแคนาดาพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 27% ของประชากร และความ
ชุกของโรคเพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 65 – 74 ปี [2] ในประเทศอเมริกา ความดันโลหิตสูงคือสาเหตุ
หลักของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองเช่นเดียวกัน และเป็ นสาเหตุหลักของการตายในคนวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ
ในอเมริกา คาดประมาณว่า 25 – 40 % [3] โดยในปี 2009 ถึงปี 2010 ความชุกในเพศชายสูงถึง 30.5% และในเพศ
หญิง 28.5% ตามลาดับ [4] ส่วนในประเทศจีนมีแนวโน้มของความชุกของความดันโลหิตเพิม่ ขึน้ ในปี 1992 อัตราความ
ชุกอยู่ทป่ี ระมาณ 22.7%, ปี 1998 อัตราความชุกเพิม่ ขึน้ เป็ น 24.0% และในปี 2001 มีรายงานอัตราความชุกเพิม่ ขึน้ มา
ที่ 27.4% [5] ซึ่งคล้า ยกับ การศึกษาวิจยั ในประเทศไทยพบอัต ราความชุ กของโรคหัวใจและหลอดเลือ ดโดยเฉลี่ย
9.9/1000 (โดยเพศชายพบ 9.2/1000 และเพศหญิงพบ 10.7 /1000) ตามลาดับ [6] โดยความชุกของผูป้ ่วยความดัน
โลหิตสูง ประมาณ 22.1% ในกลุ่ม ช่วงอายุ 40-69 ปี และในกลุ่มที่ไม่ทราบว่าตนเองมีระดับความดันโลหิตสูง พบถึง
32.5% [7] โดยพบปจั จัยเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผูใ้ หญ่ทม่ี อี ายุ ≥ 35 ปี , น้าหนักตัวเกิน, รอบเอวและรอบ
สะโพกเกิน, โครเลสเตอรอสูง, ไตรกลีเซอไรด์สงู และระดับน้ าตาลในเลือดสูง [8] ภาวะหัวใจล้มเหลว มีปจั จัยเสีย่ งจาก
ความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ (66%) ตามด้วยการสูบบุหรี่ (51%) โรคอ้วน และโรคเบาหวาน [9] โรคความดันโลหิตสูงทา
ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้มากถึง 66% ของผูป้ ่วย จากการศึกษา Framingham Heart Study พบว่าโรคความดัน
โลหิตสูงทาให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ก่อนเวลาอันควรถึง 91% ของผูท้ ป่ี ว่ ย [10] จากการศึกษาเชิงสารวจในพืน้ ทีเ่ ขต
เมืองของประเทศจีน เพื่อหาความชุกของปจั จัยเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่ามีปจั จัยจากโรคอ้วน
36.2%, โรคเบาหวาน 6.5%, การสูบบุหรี่ 36.9%, ความดันโลหิตสูง 35.4% และภาวะไขมันผิดปกติ 36.3% ตามลาดับ
[11] จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรของสหรัฐฯในปี 2004 - 2005 ในกลุ่มผูป้ ่วย 56,507 คนโดยการสังเกตช่วงอายุ
18 – 85 ปี พบว่าระยะเวลาการนอนหลับเกีย่ วข้องอย่างมากกับความเสีย่ งต่อสุขภาพโดยชีใ้ ห้เห็นว่า ระยะเวลาการ
นอนหลับ 7 - 8 ชัวโมง
่
มีผลดีทส่ี ามารถช่วยลดความเสีย่ งของโรคเรือ้ รังทัง้ นี่ยงั พบอีกว่าระยะเวลาการนอนหลับทีน่ ้อย
กว่า 7 ชัวโมง
่
และนอนหลับยาวมากกว่า 8 ชัวโมงต่
่
อวัน เป็ นปจั จัยเสริมต่อความเสีย่ งของโรคอ้วน, โรคเบาหวาน,
ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจโดย [12] บางรายงานพบว่าการหยุดหายใจขณะหลับหรือขาดอากาศ จะมี
ผลทาให้เกิดอาการง่วงนอนตอนกลางวันและรบกวนการรับรู้ พฤติกรรม การหายใจ หัวใจ การเผาผลาญและรบกวน
การหายจากการอักเสบ [13] การหยุดหายใจขณะหลับเป็ นปจั จัยเสีย่ งสาหรับโรคหลอดเลือดหัวใจโดยการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาสมาคมของสหรัฐอเมริกา เป็ นการศึกษาระยะยาวมีหลักฐานว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รบั การรักษาอาการหยุด
หายใจขณะหลับแบบรุนแรงมีการเพิม่ ขึน้ ของอัตราเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ [14] เช่นเดียวกับทีพ่ บความชุกของ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผูป้ ว่ ยที่ "คุณภาพการนอนไม่ด"ี มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผูป้ ว่ ยที่ "คุณภาพ
การนอนดี" เนื่องจากในขณะทีน่ อนหลับ การหายใจทีผ่ ดิ ปกติและคุณภาพการนอนทีไ่ ม่ดที ไ่ี ด้รบั การประเมินโดย PSQI
มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญกับ ภาวะโรคร่ว มได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง [15] จากการศึกษา
คุณภาพการนอนหลับและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ ของไทยพบว่าร้อยละ 76.3 มีคุณภาพ
การนอนหลับไม่ดตี ามเกณฑ์ของแบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของ Pittsburgh (The Pittsburgh Sleep Quality
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Index: PSQI) โดยพบว่ามีปจั จัยทีค่ วามสัมพันธ์กบั คุณภาพการนอนหลับอันประกอบด้วยสุขนิสยั การนอน การรับรู้
ภาวะสุขภาพ และความเครียด ซึง่ นักศึกษาทีม่ สี ุขนิสยั การนอนหลับ การรับรูภ้ าวะสุขภาพทีไ่ ม่ดี และความเครียดสูง
จะมีแนวโน้มของคุณภาพการนอนหลับทีไ่ ม่ดดี ว้ ย [16] จากแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
สามารถจาแนกระดับความดันโลหิตตามความรุนแรงในผูใ้ หญ่อายุ 18 ปี ขน้ึ ไป [17] ความชุกของปจั จัยเสีย่ งในผูป้ ่วย
ความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้พบมากในเพศชาย ผูท้ ส่ี บู บุหรี,่ ผูป้ ่วยโรคอ้วน และผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นโรคเบาหวาน
[18] พบว่ามีหลักฐานมากมายที่เกี่ยวกับการบริโภคเกลือเป็ นสาเหตุสาคัญของความดันโลหิตเพิม่ ขึ้น และการลด
ปริมาณการบริโภคเกลือจะช่วยลดความดันโลหิต ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการลดปริมาณการบริโภคเกลือสัมพันธ์กบั การลด
ความเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกัน [19]
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงต้องการทราบความชุก และความสัม พัน ธ์ข องป จั จัย ความเสี่ย งกับ การเกิด โรคหัว ใจและ
หลอดเลือดที่มีผลต่ อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุม ระดับ ความดัน โลหิต ได้ และนาผลทีไ่ ด้เสนอต่อ
พืน้ ทีเ่ พื่อวางแผนปรับลดปจั จัยเสี่ยงและควบคุมระดับความดันโลหิตสูงต่อไป อีกทัง้ เป็ นการเข้าใจถึงสภาพและข้อมูล
เชิงลึกของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันเลือดได้ซึ่ง จะส่ง ผลดีต่ อ งานสาธารณสุข ในพื้น ที่ส ามารถลด
การใช้ท รัพ ยากร ตลอดจนช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้น้ อ ยลงในการควบคุม และป้ อ งกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้กบั ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
เป็ นการวิจยั รูปแบบ Cross - Sectional Study ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ่วยโรคความดัน โลหิต สูง ที่
ไม่สามารถควบคุม ความดัน โลหิต ได้ (Systolic Blood Pressure≥140 มม.ปรอท และ/หรือ Diastolic Blood
Pressure ≥ 90 มม.ปรอท) จานวน 198 ราย ได้ร บั การวินิจ ฉัย จากแพทย์แ ละมีร ายชื่อ ในทะเบีย นการรัก ษา
ทัง้ เพศหญิง และเพศชาย อายุตัง้ แต่ 18 ปี ข ึ้น ไป (ข้อ มูล จากโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพโรงพยาบาลส่ง เสริม
สุข ภาพตาบลท่า ข้า วเปลือ ก อ.แม่จ นั จ.เชีย งราย, 2555) สามารถติด ต่ อ สื่อ สาร ด้ว ยภาษาไทยได้ หรือ ภาษา
พื้นเมือง (ภาคเหนือ) ได้เข้าใจเป็ นอย่างดี และยินดีเข้าร่วมโครงการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์ดว้ ยตนเองซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่วย ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล เกีย่ วกับ อายุ ส่วนสูง น้ าหนัก ความดันโลหิต รอบ
เอว เพศ ระดับการศึกษา โรคประจาตัว ส่วนที่ 2 ปั จจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผูป้ ่วยทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยภาวะอ้วน (Obesity) เช่น รอบเอว, ดัชนีมวลกาย (BMI ) ความดันโลหิต
เช่น SBP, DBP และระดับ Pulse pressure > 90 มม.ปรอท (ในผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ) การสูบบุหรี/่ การดื่มสุรา
(Smoke/alcohol) ประวัตกิ ารเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในครอบครัวก่อนวัยอันควร (เพศชายเกิดก่อนอายุ 55 ปี และ
เพศหญิงเกิดก่อนอายุ 65 ปี ) การรับประทานเกลือ (Salt diet ) การออกกาลังกาย (Exercise) ภาวะไขมันในเลือดเกิน
(Dislipidemia เช่น Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) โรคเบาหวาน, โรคไต และโรคเก๊าท์ และคุณภาพการนอน
หลับ (PSQI) ส่วนที่ 3 ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้ขอ้ มูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม Epi Info for Windows V. 3.5.4 ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
ข้อมูลความชุก วิเคราะห์โดยการแจกแจง ความถี่ หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลส่วนทีเ่ กีย่ วกับปจั จัย
เสีย่ งกับความเสีย่ งของการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด นามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ความสัมพันธ์ของคุณภาพการนอนกับความเสีย่ งของการเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตสู ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตวิ เิ คราะห์ทใ่ี ช้ Binary Logistic Regression
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 พบว่าผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมความดันโลหิต ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 62.1 อายุ
เฉลีย่ อยู่ในช่วง 45 – 64 ปี รอ้ ยละ 61.6 ส่วนใหญ่มสี ถานะภาพสมรสร้อยละ 78.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เรียนอยู่ชนั ้ ปฐม
ศึกษาร้อยละ 65.7 มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 53.5 รายได้สว่ นใหญ่มเี พียง พอใช้จ่ายแต่ไม่มเี หลือเก็บร้อยละ 53
ตารางที่ 1 ความชุกของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมความดันโลหิต ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลท่าข้าวเปลือกจานวน 198 ราย
จานวน (N= 198)

ร้อยละ (%)

75
123

37.9
62.1

13
122
63

6.6
61.6
31.8

3
156
37
2

1.5
78.8
18.7
1.0

106
9
10
2
71

53.5
4.5
5.1
1.0
35.9

54
130
9
5

27.3
65.7
4.5
2.5

87
105
6

44.0
53.0
3.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
≤ 44
45 - 64
≥ 65
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/ร้าง
อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
รับจ้าง
ข้างราชการ
ว่างงาน
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญา
รายได้
พอเพียงมีเก็บ
พอเพียงไม่มเี ก็บ
ไม่พอเพียง
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จากตารางที่ 2 พบความชุกของปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า ในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุมความดันโลหิต จากการซักประวัติ ตรวจสุขภาพและตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ อายุพบ
เพศชายอายุ > 55 ปี ร้อยละ 30.8 และเพศหญิงอายุ > 65 ปี ร้อยละ 13.2 ระดับความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 มากทีส่ ุด
ร้อยละ 18.2 รองลงมาคือความดันระดับที่ 2 ร้อยละ 4.0 และสุดท้ายคือระดับความดันที่ 3 ร้อยละ 1.0 ผูป้ ว่ ยสูบบุหรีถ่ งึ
ร้อยละ 30.8 ดื่มสุราร้อยละ 44 มีระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในช่วง 100 – 125 มก./ดล. ร้อยละ 30.8 เพศชายมีภาวะอ้วน
ลงพุง ร้อยละ 11.1 เพศหญิงมีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 35.4 ผู้ป่วยมีประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ครอบครัวเพศชายเกิด ก่อนอายุ < 55 ปี หรือ เพศหญิงเกิดก่อนอายุ < 65 ปี ร้อยละ 58.6 และผูป้ ่วยมีระดับไขมันใน
เลือดชนิด LDL- cholesterol ≥ 130 ร้อยละ 26.8
ตารางที่ 2. ความชุกของปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปีขา้ งหน้าในกลุ่มผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิต
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
N = 198
100%
เพศชาย > 55 ปี
61
30.8
1. อายุ
เพศหญิง > 65 ปี
26
13.2
ค่าปกติ <140 และ 90 มม.ปรอท
152
76.8
2. ระดับความดันโลหิ ต
ความดันสูงระดับที่ 1
36
18.2
ความดันสูงระดับที่ 2
8
4.0
ความดันสูงระดับที่ 3
2
1.0
สูบบุหรี่
61
30.8
3. การสูบบุหรี่
ไม่สบู บุหรี่
137
69.2
ดื่มสุรา
87
44.0
4. การดื่มสุรา
ไม่ด่มื สุรา
111
56.0
100 – 125 มก./ดล.
61
30.8
5. ระดับน้าตาลในเลือด
< 100 – 125 มก./ดล.
137
69.2
ตาราง 2 ต่อ
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
6. อ้วนลงพุง
เส้นรอบเอวชาย ≥ 90 ซม.
เส้นรอบเอวหญิง ≥ 80 ซม.
7. ประวัติการเกิ ดโรคหัวใจและ
มีประวัติ
หลอดเลือดในครอบครัว
ไม่มปี ระวัติ
- ชายเกิ ดก่อน < 55 ปี หรือ
- หญิ งเกิ ดก่อน < 65 ปี
8. ระดับไขมันในเลือดชนิ ด
≥ 130 มก./ดล.
LDL- cholesterol
< 130 มก./ดล.

N = 198
22
70

100%
11.1
35.4

116
82

58.6
41.4

53

26.8

145

73.2

ค่าความดันปกติ SBP < 140 และ DBP < 90 มม.ปรอท ความดันสูงระดับที่ 1 (mild hypertension), SBP=
140-159 และ/หรือ DBP=90-99 มม.ปรอท ความดันสูงระดับที่ 2 (moderate hypertension), SBP= 160-179 และ/หรือ
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DBP = 100-109 มม.ปรอท ความดันสูงระดับที่ 3 (severe hypertension), SBP= ≥ 180 และ/หรือ DBP=≥ 110 มม.
ปรอท
ตารางที่ 3 พบว่าในกลุ่มผูป้ ่วยสามารถจาแนกผูป้ ่วยตามระดับความดันโลหิตตัง้ แต่ระดับปกติจนถึงความดัน
โลหิตสูงระดับที่ 3 โดยพบว่ากลุ่มผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มปี จั จัยเสีย่ งใดๆ และระดับความดันโลหิตปกติรอ้ ยละ 50.5 กลุ่มผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่
มีปจั จัยเสีย่ งใดๆ และระดับความดันสูงกว่าปกติ (High normal) ร้อยละ 26.3 กลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับผลประเมินความเสีย่ ง
เล็กน้อย ร้อยละ 2.5 กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับผลประเมินความเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 3.5 กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับผลการ
ประเมินความเสีย่ งสูง ร้อยละ 15.1 และกลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับผลการประเมินความเสีย่ งสูงมาก ร้อยละ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 3. ตารางประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้างหน้า
ระดับความดันโลหิ ต (มม.ปรอท) N = 198
ปัจจัยเสี่ยง
ปกติ
High normal
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
(SBP 120-129
(SBP 130-139 (SBP 140-159 (SBP 160-179 (SBP ≥ 180
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
DBP 80-84)
DBP 85-89)
DBP 90-99)
DBP 100-109) DBP ≥ 110)
ั ยเสีย่ งใดๆ
1. ไม่มปี จจั
0
100 (50.5%)
52 (26.3%)
5 (2.5%)
2 (1.0%)
ไม่มคี วามเสีย่ ง
ไม่มคี วามเสีย่ ง
เสี่ยงเล็กน้ อย เสี่ยงปานกลาง
เสี่ยงสูง
2. มี 1-2 ปจั จัยเสีย่ ง
0
0
0
0
7 (3.5%)
เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูงมาก
3. มีตงั ้ แต่ 3 ปจั จัยเสีย่ งขึน้
0
0
24 (12.1%)
4 (2.0%)
1 (0.5%)
ไป MS หรือ OD
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก
4. เป็ นโรคหลอดเลือด
0
0
0
2 (1.0%)
1 (0.5%)
และหัวใจ หรือโรคไต
เสี่ยงสูงมาก
เสี่ยงสูงมาก
เสี่ยงสูงมาก
หมายเหตุ
SBP – Systolic Blood Pressure, DBP – Diastolic Blood Pressure,
MS - metabolic syndrome, OD - organ damage
จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยเสีย่ งและความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในอีก 10 ปี ขา้ งหน้าโดยการวิเคราะห์หนึ่งตัวแปร (Univariate analysis) ปจั จัยเสีย่ งด้านข้อมูลทัวไปพบว่
่
าผู้
ทีไ่ ม่มรี ายได้มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคสูงสุด (RR 2.1: 95% CI 0.5 – 1.5) รองลงมาระดับการศึกษาอื่นๆ (1.6:
0.5 – 6.1) และช่วงอายุ 45 – 64 ปี (1.1: 95%CI0.4 – 3.2) ตามลาดับแต่ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ปจั จัยเสีย่ งด้าน
พฤติกรรมการสูบบุหรีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคสูงสุด (1.8: 95%CI 0.8 – 4.2) รองลงมาการบริโภคผงปรุงรสหรือ
ผงชูรสทุกมือ้ (1.7: 95%CI 0.9 – 3.3) และการไม่เคยออกกาลังกาย (1.5: 95%CI 0.7 – 3.3) ตามลาดับแต่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตสิ ุดท้ายปจั จัยเสีย่ งด้านคุณภาพการนอน PSQI พบว่าคุณภาพการนอนไม่ดมี คี วามสัมพันธ์กบั การ
เกิดโรค (0.9: 95%CI 0.5 – 1.4) แต่ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อวิเคราะห์ตวั แปรเชิงพหุ (Multivariate analysis) ด้วยสถิตทิ ใ่ี ช้ Binary logistic Regression พบว่ามีเพียง
ปจั จัยเดียวทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิตคิ อื ด้านพฤติกรรมผูป้ ่วยที่บริโภคผงปรุงรสหรือผงชูรสทุกมื้อมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็ นในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า 3.1 เท่า (95% CI; 1.1 – 8.9) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p – value < 0.05)
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ตารางที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยเสีย่ ง และความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า
ความเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้างหน้ า
ปัจจัยเสี่ยง
Risk Ratio (95% CI)
Adjusted OR (95% CI)
1. เพศ
ชาย
Referent
หญิง
1.0 (0.6 - 1.6)
1.0 (0.4 – 2.3)
2. อายุ(ปี )
Referent
≤ 44
45 - 64
1.1 (0.4 – 3.2)
1.2 (0.3 – 4.6)
0.8 (0.2 – 2.3 )
0.7 (0.2 – 3.0)
≥ 65
3. สถานภาพ
โสด
Referent
สมรส
0.8 (0.2 – 3.8)
0.7 (0.1 – 10.5)
หย่า/หม้าย
0.5 (0.1 – 2.7)
0.4 (0.1 – 5.7)
4. การศึกษา
ไม่ได้เรียน
Referent
ประถม
1.8 (0.5 – 7.1)
0.8 (0.4 – 1.9)
อื่นๆ
1.6 (0. 5 – 6.1)
0.4 (0.1 – 2.2)
5. อาชีพ
เกษตรกรรม
Referent
ว่างงาน
1.1 (0.7 – 2.0)
0.7 (0.3 -1.9)
อื่นๆ
1.1 (0.5 – 2.6 )
1.1 (0.3 – 4.1 )
6. รายได้
เพียงพอ
Referent
ไม่เพียงพอ
0.9 (0.5 – 1.5)
0.2 (0.1 – 1.3 )
ไม่มรี ายได้
2.1 (0.9 – 5.0 )
0.2 (0.1 – 1.4 )
7. ประวัติเครือญาติ ป่วยโรคเรือ้ รัง
ไม่มี
Referent
มี
0.9 (0.5 – 1.4 )
0.7 (0.3 – 1.6)
ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติ กรรม
8. การสูบบุหรี่
ไม่สบู
Referent
เคยสูบ
1.4 (0.6 – 3.7)
1.2 (0.4 – 3.7)
สูบ
1.8 (0.8 – 4.2)
1.6 (0.5 – 4.8)
9. การดื่มสุรา
ไม่ด่มื
Referent
เคยดื่ม
0.8 (0.4 – 1.8)
0.5 (0.2 – 1.8)
ดื่ม
1.1 (0.6 - 1.9 )
0.9 (0.3 – 2.4)
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ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ปี ข้างหน้ า
Risk Ratio (95% CI)
Adjusted OR (95% CI)

10. การออกกาลังกาย
เป็ นประจา
Referent
บางครัง้
1.1 (0.6 – 2.1 )
ไม่เคย
1.5 (0.7 – 3.3 )
10. การบริโภคเครือ่ งปรุงรส
ไม่เคยเติม
Referent
เติม 1 – 2 มือ้ ต่อวัน
0.7 (0.3 – 1.5 )
เติมทุกมือ้
0.9 (0.5 – 1.7)
11. การบริโภคผงปรุงรสหรือผงชูรส
ไม่เคยเติม
Referent
เติม 1 – 2 มือ้ ต่อวัน
0.6 (0.2 – 2.7 )
เติมทุกมือ้
1.7 (0. 9 – 3.3 )
ปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพการนอน PSQI
12. PQSI
คุณภาพการนอนดี
Referent
คุณภาพการนอนไม่ดี
0.9 (0.5 – 1.4 )

0. 6 (0.2 – 1.7)
0.8 (0.3 – 2.2)

0.6 (0.2 – 1.9 )
0.5 (0.2 – 1.4 )

0. 7 (0.1 – 3.9 )
3.1 (1.1 – 8.9) **

0.8 (0.4 – 1.5 )

** Fisher exact test และ p-value < 0.05

วิ จารณ์และสรุปผล
ความชุกของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุมระกับความดันโลหิตได้ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 62.1 เป็ นผูห้ ญิง รองลงมาเป็ น
ผูช้ ายร้อยละ 37.9 คล้ายกับงานวิจยั ทัวไป
่ [4, 10] จากการศึกษาพบอายุเฉลีย่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 45 – 64 ปี รอ้ ยละ
61.6 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 65 ปี ขน้ึ ไปร้อยละ 31.8 และน้อยทีส่ ุดอยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 45 ปี รอ้ ยละ 6.6 ซึง่
แตกต่างจากการศึกษา [2, 5, 10] ทีส่ ว่ นใหญ่พบผูป้ ว่ ยในช่วงอายุมากกว่า 65 ปี ขน้ึ ไปซึง่ ช่วงกลุ่มอายุดงั กล่าวเป็ นช่วง
วัยกลางคนและผูอ้ ายุตามหลักทางชีววิทยาจะพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอายุก ั บระดับความดันโลหิตได้จงึ ควร
วางแผนเฝ้าระวังและป้องกัน
เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยเสีย่ งและความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
อีก 10 ปี ขา้ งหน้าโดยการวิเคราะห์หนึ่งตัวแปร (univariate analysis) ปจั จัยเสีย่ งด้านข้อมูลทัวไปพบว่
่
าผูท้ ไ่ี ม่มรี ายได้มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคสูงสุด (RR 2.1: 95% CI 0.5 – 1.5) รองลงมาระดับการศึกษาอื่นๆ (1.6: 0.5 – 6.1) และ
ช่วงอายุ 45 – 64 ปี (1.1: 95% CI0.4 – 3.2) ตามลาดับแต่ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ปจั จัยเสีย่ งด้านพฤติกรรมการสูบ
บุหรีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคสูงสุด (1.8: 95% CI 0.8 – 4.2) รองลงมาการบริโภคผงปรุงรสหรือผงชูรสทุกมือ้
(1.7: 95% CI 0.9 – 3.3) และการไม่เคยออกกาลังกาย (1.5: 95% CI 0.7 – 3.3) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Cordero A. และคณะ [18] พบว่ามีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความชุกของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุม ได้แก่
เพศชาย, การสูบบุหรี่, โรคอ้วน และโรคเบาหวาน และจากผลของปจั จัยเสีย่ งด้านคุณภาพการนอน PSQI พบว่า
คุณภาพการนอนไม่ดมี คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรค (0.9: 95% CI 0.5 – 1.4) ซึง่ แตกต่างกับการศึกษาของ Fiorentini
A. และคณะ [15] ทีพ่ บความชุกของผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผูป้ ่วยที่ "คุณภาพการนอนไม่ด"ี มากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผูป้ ่วยที่ "คุณภาพการนอนดี" เนื่องจากในขณะทีน่ อนหลับ การหายใจทีผ่ ดิ ปกติและคุณภาพการ
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นอนทีไ่ ม่ดที ไ่ี ด้รบั การประเมินโดย PSQI มีความเกีย่ วข้องอย่างมีนัยสาคัญกับภาวะโรคร่วมได้แก่ โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
เมื่อวิเคราะห์ตวั แปรเชิงพหุ (Multivariate analysis) ด้วยสถิตทิ ใ่ี ช้ Binary logistic Regression พบว่ามีเพียง
ปจั จัยเดียวทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิตคิ อื ด้านพฤติกรรมผูป้ ่วยที่บริโภคผงปรุงรสหรือผงชูรสทุกมื้อมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็ นในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า 3.1 เท่า (95% CI; 1.1 – 8.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value < 0.05)
จากการสารวจพบว่าผงปรุงรสหรือผงชูรสซึง่ มีส่วนผสมของเกลืออยู่สงู ถึง 70 % ซึง่ คล้ายกับงานวิจยั ของ Puavilai W
และคณะ [7] ทีพ่ บว่าความดันโลหิตทีเ่ พิม่ ขึน้ สัมพันธ์กบั การบริโภคอาหารทีเ่ ติมเกลือ การดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
และการสูบบุหรี่ แต่เมื่อทดสอบโดยการให้รบั ประทานอาหารที่มรี สเปรี้ยวจะเป็ นปจั จัยป้องกันเพราะในอาหารที่รส
เปรีย้ วจะมีโปรแตสเซียมสูงซึง่ สามารถช่วยลดระดับความดันซิสโตลิคลงได้ และงานวิจยั ของFeng J. He และ Graham
A. MacGregor [19] พบว่ามีหลักฐานมากมายเกีย่ วกับการบริโภคเกลือว่าเป็ นสาเหตุสาคัญของการเพิม่ ความดันโลหิต
และการลดปริมาณการบริโภคเกลือจะช่วยลดความดันโลหิตซึง่ แสดงให้เห็นว่าการลดปริมาณเกลือที่บริโภคสัมพันธ์กบั
การลดความเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากการศึกษาครัง้ นี้มขี อ้ จากัดของข้อมูลเนื่องจากเป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมคิ วามสมบูรณ์ของข้อมูลอาจขาดหายไป
และการศึกษานี้ออกแบบเก็บข้อมูลเน้นเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้ตาม
ทะเบียนบันทึกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลท่าข้าวเปลือกเท่านัน้ แต่จะเป็ นประโยชน์สาหรับการป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมความดันได้ในการ
ป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว หรือสร้างกลยุทธ์ป้องกันความเสีย่ งต่อภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อนาเสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องนาไป
วางแผนควบคุมหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อลดปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณชาวตาบลท่าข้าวเปลือก ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าข้าวเปลือก ทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือและช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูล และขอขอบคุณ รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวโิ รจน์ ทีป่ รึกษาหลักผูท้ ใ่ี ห้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ นี้
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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนํ าชุมชนโดยการใช้
ชุมชนเป็ นฐานในการป้องกันและแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ที่สอดคล้องกับวิถีชวี ติ และบริบทของชุมชน
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ในพืน้ ทีต่ ําบลจุน อ.จุน จ.พะเยา แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ระยะคือระยะที่ 1
การเตรียมความพร้อมและศึก ษาวิถีชีวิตและบริบทชุม ชน ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะแกนนํ าชุ ม ชนโดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการประชุมปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม ระยะที่ 3 การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติ paired t-test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึก ษา พบว่ า กระบวนการพัฒ นาสมรรถนะแกนนํ า ชุ ม ชนโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎีก ารประชุ ม
ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมทําให้ค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านความรู้ และด้านพฤตินิสยั ในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพชื ของแกนนําชุมชน หลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value > 0.01) ส่วนค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะทักษะในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ของแกน
นําชุมชน หลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า การประชุมปฏิบตั กิ าร
อย่างมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื เนื่องจากแกนนํ า
ชุมชนแต่ละคนมีประสบการณ์และมีความรูใ้ นตนที่แตกต่างกันอยู่แล้ว ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย
ส่งผลให้แกนนําชุมชนเกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านพฤตินิสยั
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Abstract

The aim of this action research was to study the process for enhancing the competency of community
leaders in pesticide problem-solving that was consistent with community’s context and lifestyles. This
research was done among 60 community leaders, selected by using the purposive sampling method, in Jun
sub-district, Jun district, Phayao province. This research study used the mixed “qualitative and quantitative”
method. The steps for this study were divided to three phases: (1) preparing and study lifestyles and context
of community; (2) enhancing competency process; and (3) evaluation participation of the competency
development process. The statistical analyses used in this study were paired t-test and content analysis. The
results showed that the competency development process using the Appreciate influence control:AIC
approach could significantly increase community leaders’ competency scores in terms of knowledge, and
attributes at p-value < 0.01. It was also found that AIC was appropriate for the competency development
process of community leaders in pesticide problem-solving. AIC has focused on finding the problem, the
cause of the problem, and approaches to problems solving that was consistent with community’s context and
lifestyles. Community leaders with the experience and knowledge of different caused exchanging various
learning. As a result, community leaders were to develop performance skills. attributes and behaviors
competency.
Keywords: Community Based, Pesticide

บทนํา

สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ได้ความนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายไปทัวโลก
่
โดยปี 2545 ตลาดสารเคมีการเกษตรของ
โลกมีมูลค่าประมาณ 27,780 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพชื มีการใช้ประมาณปี ละ 3 ล้านตัน
รวม 1,600 ชนิด ภายใต้ช่อื การค้านับหมื่นชื่อ โดยสารเคมีเกษตรส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายในอเมริกาเหนือ ร้อยละ 31
รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 26 [1] โดยองค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศกําลังพัฒนามีการใช้สารเคมี
ประมาณ 20% ของสารเคมีทงั ้ หมดและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง [2] ในขณะเดียวกันประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วยังมี
ผูผ้ ลิตสารเคมีบางประเทศยังคงส่งออกสารเคมีทห่ี า้ มใช้ (Banned or Restricted) ส่งขายให้กบั ประเทศกําลังพัฒนา
เพราะมีราคาถูกกว่าปกติสามารถทํากําไรได้มาก โดยไม่สนใจสุขภาพและความเสีย่ งชีวติ ของผูค้ น [3]
ประเทศไทย มีปริมาณการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2541 ปริมาณการนํ าเข้า
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื 32,552 ตัน มูลค่า 5,376 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2547 ปริมาณ 93,531 ตัน มูลค่า 9,596 ล้าน
บาท สารเคมีเหล่านี้กระจายสูท่ ุกครัวเรือน ทําให้เกษตรกรไทยมีการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื อย่างแพร่หลายเพราะหา
ซือ้ ได้โดยง่าย ในปี พ.ศ. 2544 มีรา้ นค้าทีจ่ ําหน่ ายสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ประมาณ 5,000 ร้าน [4] โดยร้านค้าเหล่านี้
แทรกซึมอยู่ในทุกตําบล และหมู่บา้ น เมื่อมีการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ในปริมาณมากๆ โดยขาดความรูแ้ ละขาดความ
ระมัดระวังในการป้องกันตนเอง รวมถึงการใช้โดยไม่ตระหนักถึงภัยอันตรายทีเ่ กิดจากการใช้สารเคมีและการไม่ปฏิบตั ิ
ตามคํา แนะนํ า ในการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง [5] นอกจากนี้ การใช้สารเคมีในปริมาณมากเกินไปและการใช้ท่ผี ิด
วัตถุประสงค์ ทําให้มโี อกาสเสีย่ งสูงมากทีเ่ กษตรกรและผูบ้ ริโภคจะได้รบั อันตรายจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพชื [6] ซึง่
จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2543–2552 พบว่า มีรายงานผูป้ ว่ ยได้รบั พิษจากสาร
ป้องกันกําจัดศัตรูพชื เฉลีย่ ปี ละ 1,996 ราย และเมื่อพิจาณารายงานผู้ป่วยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ในปี 2552 เป็ น
รายภาคพบว่า ภาคเหนือมีผปู้ ่วยมากทีส่ ุด ร้อยละ 48.02 โดยจังหวัดพะเยาพบอัตราป่วย 8.00 ต่อแสนประชากรสูง
เป็ นอันดับ 6 ของประเทศ[7]
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สําหรับข้อมูลสถานการณ์ของจังหวัดพะเยา พบว่า อัตราป่วยด้วยพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (อัตราป่วย
8.00 ต่อแสนประชากร) เป็ นอันดับทีส่ องของภาคเหนือตอนบน โดยสูงกว่าระดับภาคเหนือ (อัตราป่วย 6.87 ต่อแสน
ประชากร) และสูงกว่าระประเทศค่อนข้างมาก (อัตราป่วย 2.66 ต่อแสนประชากร) ซึ่งจากสถานการณ์ดงั ที่กล่าว
มาแล้ว ทําให้คณะผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ชุมชนเป็ นฐานในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางการจัดการการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทัง้ การลดอันตรายจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ซึง่ อันจะนําไปสูก่ ารผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับพืน้ ที่ มีกรอบการอยู่ร่วมกันของสังคมการเกษตร
และเกิดกระบวนการสร้างเกราะป้องกันสารเคมีทางการเกษตรซึง่ เป็ นสิง่ แปลกปลอมจากภายนอกชุมชน ซึง่ จะนําไปสู่
การมีสขุ ภาพดีและมีความสุขอย่างยังยื
่ นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็ นฐานในการป้องกัน
และแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี้เจาะจงเลือกดําเนินการในพืน้ ทีต่ ําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ปลูกข้าวโพด ปลูกกระเทียมและหอมแดง ซึง่ มีการใช้สารเคมีกาํ จัดสัตรูพชื อย่างกว้างขวางมี
อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื สูง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแกนนํ าชุมชน แบบเจาะจง(Purposive
Sampling) จํานวน 60 คน โดยคัดเลือกแกนนํ าชุมชนที่ม ีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื และ
สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ตงั ้ แต่ตน้ จนสิน้ สุดกระบวนการ
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามวัดสมรรถนะ แกนนําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปญั หาจาก
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ทีผ่ วู้ จิ ยั ประยุกต์มาจาก แบบสอบถามของรุ่ง วงศ์วฒ
ั น์และคณะ [8] ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปจั จัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจั จัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปจั จัยด้านประสบการณ์การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
ตอนที่ 4 แบบสอบถามสมรรถนะด้านความรูเ้ กีย่ วกับสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ได้ค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.8184
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสมรรถนะด้านทักษะในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ได้ค่าความน่ าเชื่อถือ
เท่ากับ 0.8990
ตอนที่ 6 แบบสอบถามสมรรถนะด้านพฤตินิ สยั ในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกํา จัด ศัต รูพืช ได้ค่า ความ
น่าเชื่อถือเท่ากับ 0.8198
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ โดยใช้จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation), paired t-test
กิ จกรรมวิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม
กิจกรรมที่ 1 การสํารวจพืน้ ทีเ่ พื่อหากลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนเป็ นระยะ
เริม่ ต้นในการสร้างความไว้วางใจ
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กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยคณะผู้วจิ ยั จะทําการสํารวจพื้นที่เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ แกนนําชุมชน จํานวน 60 คน คัดเลือกโดยวิธเี จาะจง (Purposive Sampling)
กิจกรรมที่ 3 การทําปฏิทนิ ชุมชนและการศึกษาบริบท วิถชี วี ติ และเงื่อนไขบางประการ
กิจกรรมที่ 4 สร้างทีมวิจยั และผู้ประสานงานในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมโดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารทีมวิจยั
ระยะที่ 2 การดําเนิ นงาน
กิจกรรมที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนดําเนินการโดยใช้แบบสอบถามวัดสมรรถนะ แกนนํ าชุมชน
(Pre-test) ครัง้ ที่ 1
กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมวิจยั กับแกน
นําชุมชน
กิจกรรมที่ 7 นํ าข้อมูลผลการศึกษาสมรรถนะ แกนนํ าชุมชนในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพชื ครัง้ ที่ 1 (Pre-test) มาชีแ้ จงและวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อเป็ นการคืนข้อมูลให้กบั กลุ่ม แกนนําชุมชน
กิจกรรมที่ 8 ประชุมปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมในขันตอน
้
A-1 สร้างความเข้าใจสถานการณ์ สภาพ
ั
ความเป็ นจริง (Reality)เกีย่ วกับปญหาจากการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
กิจกรรมที่ 9 ประชุมปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วมในขัน้ ตอน A-2 สร้างวิสยั ทัศน์ สภาพทีค่ าดหวังใน
อนาคต (Ideal Vision หรือ Scenario) ภาพสถานการณ์ปญั หาเดิมจะเปลีย่ นไป คาดหวังจะให้เป็ นอย่างไร เพื่อทีจ่ ะ
นําไปคิดกลวิธี กิจกรรมและโครงการ
กิจกรรมที่ 10 ประชุมปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่วมในขัน้ ตอน I-1 คิดหากลวิธี (Solution Design)
ในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
กิจกรรมที่ 11 ประชุมปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่วมในขัน้ ตอน I–2 จัดความสําคัญ จําแนกกิจกรรม
(Priority)ในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ว่า กิจกรรมใดสําคัญ และเป็ นไปได้ องค์กร หรือหน่ วยงานใดที่
น่าจะทําได้
กิจกรรมที่ 12 ประชุมปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วมในขัน้ ตอน C-1 วางแผนแก้ไขปญั หาจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพชื และหาผูร้ บั ผิดชอบ (Responsibility)
กิจกรรมที่ 13 ประชุมปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมในขัน้ ตอน C-2 จัดทําแผน/โครงการ (Action Plan)
ในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
ระยะที่ 3 การประเมิ นผล
กิจกรรมที่ 14 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังดําเนินการ (Post-test) ครัง้ ที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิม
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ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาข้อมูลทัวไป
่
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของแกนนําชุมชนจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

เพศ

อายุ(ปี )

จํานวน

ร้อยละ

34
26
60

56.7
43.3
100.0

20
34
6
60
S.D. = 9.44

33.3
56.7
10.0
100.0

รวม

2
58
60

3.3
96.7
100.0

ไม่ได้เรียน/ไม่จบประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/ปวช.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม

1
28
28
1
2
60

1.7
46.7
46.7
1.7
3.3
100.0

ทํานา/ทําไร่/ทําสวน
รับจ้าง
ค้าขาย

57
1
2
60

95.0
1.7
3.3
100.0

ชาย
หญิง

รวม

ไม่เกิน 44 ปี
45-59 ปี
60 ปีขน้ึ ไป
MIN = 30

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/คู่
การศึกษา

อาชีพหลัก

รวม
MAX = 69

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
ไม่เกิน 5000 บาท
5001-10000 บาท
มากกว่า 10000 บาท

X

= 49.48

รวม

รวม
MIN = 1000 MAX = 30000
ระยะเวลาการเป็ นผูน้ ําชุมชน (ปี)

X

39

= 7060.00

29
48.3
23
38.3
8
13.3
60
100.0
S.D. = 6317.27

ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เกิน 2 ปี
3-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
MIN = 1

รวม
MAX = 31

X

= 7.28

จํานวน
23
23
14
60
S.D. = 7.22

ร้อยละ
38.3
38.3
23.4
100.0

ข้อมูลส่วนบุคคลของแกนนําชุมชน พบว่า แกนนํ าชุมชนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 45-59 ปี ร้อยละ 56.7 โดยมีอายุเฉลีย่ 49.48 ปี (S.D.=9.44) ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 96.7 โดย
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร้อยละ 46.7 และ 46.7 เท่ากัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทํา
นา/ทําไร่/ทําสวน ร้อยละ 95.0 ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 1-5000 บาท ร้อยละ 48.3 โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
บ
า
ท
7060.00
(S.D.= 6317.27) มีระยะเวลาการเป็ นผูน้ ําชุมชน ระหว่าง 1-2 ปี และ 3-10 ปี มากทีส่ ุด ร้อยละ 38.3 โดยมีระยะเวลา
การ
เป็ นผูน้ ําชุมชน เฉลีย่ 7.28 ปี (S.D.= 7.22)
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละของแกนนําชุมชน จําแนกตามข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จและสังคม
การดํารงตําแหน่งทางสังคม
อาสาสมัครสาธารณสุข
กํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น/สารวัตร/ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
อาสาพัฒนาชุมชน
กรรมการกองทุนหมู่บา้ น
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์
รวม

40

จํานวน

ร้อยละ

37
13
1
9
17
16
60

61.7
21.7
1.7
15.0
28.3
26.7
100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภาระหนี้สนิ
มี(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
ธนาคารออมสิน
กองทุนหมู่บา้ น
ไม่มี
รวม
การมีทด่ี นิ ทํากิน
มีทด่ี นิ เป็ นของตนเอง
เช่าทีด่ นิ คนอื่น
รวม
จํานวนทีด่ นิ ทํากิน(ไร่)
1-10 ไร่
11-20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่
รวม
MIN = 2 MAX = 58
= 15.58
X
ระยะเวลาการประกอบอาชีพทํานา/ทําไร่/ทําสวน
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
รวม
MIN = 1 MAX = 50
Mean = 23.85
จํานวนพืชทีป่ ลูกในรอบ 1 ปีทผ่ี า่ นมา(ชนิด)
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิดขึน้ ไป
รวม
MIN = 1 MAX = 4
= 2.00
X
ข้อผูกมัดทีต่ อ้ งขายผลผลิตทางการเกษตรให้กบั นายทุน
มี
ไม่มี
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

55
29
5
35
5
60

91.7
48.3
8.3
58.3
8.3
100.0

48
12
60

80.0
20.0
100.0

23
21
16
60
S.D. = 10.95
n = 50
7
14
21
8
60
S.D. = 13.25

38.3
35.0
26.70
100.0

27
12
21
60
S.D. = 1.05

45.0
20.0
35.0
100.0

11
49
60

18.3
81.7
100.0

14.0
28.0
42.0
16.0
100.0

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของแกนนํ าชุมชน พบว่า แกนนํ าชุมชนส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ งอาสาสมัคร
สาธารณสุข มากทีส่ ดุ ร้อยละ 61.7 ส่วนใหญ่มภี าระหนี้สนิ ร้อยละ 91.7 โดยมีภาระหนี้สนิ กับกองทุนหมู่บา้ นมากทีส่ ุด
ร้อย ละ 58.3 ส่วนใหญ่มที ่ดี นิ ทํากินเป็ นของตนเอง ร้อยละ 80.0 ซึ่งมีจํานวนที่ดนิ ทํากิน 1-10 ไร่มากที่สุด ร้อยละ
38.3 โดยมีทด่ี นิ ทํากินเฉลีย่ 15.58 ไร่ (S.D. = 10.95) มีระยะเวลาการประกอบอาชีพ ทํานา/ทําไร่/ทําสวน 21-30 ปี
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 42.0 โดยมีระยะเวลาการประกอบอาชีพทํานา/ทําไร่/ ทําสวนเฉลีย่ 23.85 ปี (S.D. = 13.25) ในรอบปี
ทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่ปลูกพืช 1 ชนิด ร้อยละ 45.0 และส่วนใหญ่ไม่มขี อ้ ผูกมัดที่ต้องขายผลผลิตทางการเกษตรให้กบั
นายทุน ร้อยละ 81.7
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละของ แกนนําชุมชน จําแนกตามประสบการณ์การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
ประสบการณ์การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช
จํานวน
ร้อยละ
แหล่งทีไ่ ด้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
n = 60
จากเพื่อนบ้าน
3
5.0
จากเจ้าหน้าทีเ่ กษตร
18
30.0
จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
19
31.7
จากวิทยุ/หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์
12
20.0
จากร้านค้า/ผูแ้ ทนจําหน่าย
8
13.3
รวม
60
100.0
การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
n = 60
เคย
53
88.3
ไม่เคย
5
8.3
เคยแต่เลิกแล้ว
2
3.3
รวม
60
100.0
ระยะเวลาทีเ่ คยใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื (ปี )
1 ปี
22
36.7
2-5 ปี
29
48.3
มากกว่า 5 ปี
19
15.0
รวม
55
100.0
MIN = 1 MAX = 10
= 3.28
S.D. = 3.21
X
ปจั จุบนั เคยฉีดพ่นสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ด้วยตนเอง
เคย
34
56.7
ไม่เคย
26
43.3
รวม
60
100.0
เคยเจ็บปว่ ยหรือแพ้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
เคย
3
5.0
ไม่เคย
57
95.0
รวม
60
100.0
สมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปว่ ยหรือแพ้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื
เคย
10
16.7
ไม่เคย
50
83.3
รวม
60
100.0
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ข้อมูลด้านประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ของแกนนํ าชุมชน พบว่าแกนนํ าชุม ชนได้รบั
ข่าวสารเกีย่ วกับสารเคมีกําจัดศัตรูพชื จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมากทีส่ ุด ร้อยละ 31.7 ส่วนใหญ่เคยใช้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพชื ร้อยละ 88.3 ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาทีเ่ คยใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื นาน 2-5 ปี ร้อยละ 48.3 โดยมีระยะเวลาที่
เคยใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื เฉลีย่ นาน 3.28 ปี (S.D. = 3.21) ส่วนใหญ่ในปจั จุบนั ยังฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ด้วย
ตนเอง ร้อยละ 56.7 มีแกนนําชุมชนเคยเจ็บปว่ ยหรือแพ้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ร้อยละ 5.0 และ แกนนําชุมชนมีสมาชิก
ในครอบครัวเคยเจ็บปว่ ยหรือแพ้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ร้อยละ 16.7
2. ผลการประเมิ นผลกระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนํ าชุมชนโดยการใช้ ชุมชนเป็ นฐานในการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชในชุมชน
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิตทิ ดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิตขิ องการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะด้านความรูก้ ่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการของแกนนําชุมชน
การทดสอบ
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
หลังเข้าร่วมกระบวนการ

X

20.77
21.85

S.D.
2.04
2.27

df
59

t
4.34

P-value
0.000

จากตารางที่ 4 พบว่า แกนนําชุมชนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้ก่อนเข้าร่วมกระบวนการเท่ากับ
20.77 (S.D.=2.04) และมีค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านความรูห้ ลังเข้าร่วมกระบวนการเท่ากับ 21.85 (S.D.=2.27)
และพบว่ า ค่ า คะแนนเฉลี่ย สมรรถนะด้า นความรู้เ กี่ย วกับ สารเคมีกํ า จัด ศัต รู พืช ของแกนนํ า ชุ ม ชนหลัง เข้า ร่ ว ม
กระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p-value > 0.001)
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิตทิ ดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิตขิ องการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะด้านทักษะก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการของแกนนําชุมชน
การทดสอบ
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
หลังเข้าร่วมกระบวนการ

X

7.62
8.60

S.D.
2.87
3.69

df
59

t
1.657

P-value
.103

จากตารางที่ 5 พบว่าแกนนํ าชุมชนมีค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านทักษะก่อนเข้าร่วมกระบวนการเท่ากับ
7.62 (S.D.=2.87) และมีค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านทักษะหลังเข้าร่วมกระบวนการเท่ากับ 8.60 (S.D.=3.69) และ
พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ทักษะของแกนนําชุมชนหลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการไม่แตกต่างกัน
(p-value = 0.103)

43

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิตทิ ดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิตขิ องการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะด้านพฤตินิสยั ก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการของแกนนําชุมชน
การทดสอบ
s.d.
df
t
P-value
X
ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
44.17
4.80
59
3.29
0.002
หลังเข้าร่วมกระบวนการ
46.33
5.02
จากตาราง 6 พบว่า แกนนําชุมชนมีค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านพฤตินิสยั ก่อนเข้าร่วมกระบวนการเท่ากับ
44.17(S.D.=4.80) และมีค่าคะแนนเฉลีย่ สมรรถนะด้านพฤตินิสยั หลังเข้าร่วมกระบวนการเท่ากับ 46.33 (S.D.=5.02)
และพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านพฤตินิสยั ของแกนนํ าชุมชนหลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p-value = 0.002)

วิ จารณ์และสรุปผล

จากผลการประเมินผลกระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนําชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็ นฐานในการป้องกันและ
แก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชุมชน พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้านความรู้และพฤตินิสยั เกี่ยวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพชื ของแกนนําชุมชนหลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า การประชุมปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมอย่างยิง่
ในการนํามาประยุกต์ใช้กบั การป้องกันและแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื เพราะการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื เป็ น
เรื่องทีเ่ ป็ นวิถชี วี ติ และบริบทของชุมชนตําบลจุน โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการค้นหาปญั หาและการค้นหาสาเหตุของปญั หา
ทีเ่ กิดจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพชื แกนนํ าชุมชนแต่ละคนจะรู้สกึ ต้องการพูด ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือเล่า
ประสบการณ์ของตนเอง ส่วนคนอื่นก็พยายามตัง้ ใจฟงั ทําให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ท่ดี ี
มาก สิง่ เหล่านี้น่าจะเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้สมรรถนะด้านความรูแ้ ละพฤตินิสยั ของแกนนําชุมชนได้รบั การพัฒนาไปใน
ทิศทางทีด่ ขี น้ึ ส่วนค่าคะแนนเฉลีย่ ทักษะของแกนนําชุมชนหลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการไม่
แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากสมรรถนะด้านทักษะ โดยเฉพาะทักษะในจัดทําแผนงานโครงการอาจต้องใช้เวลาในฝึ ก
ปฏิบตั หิ ลายๆ ครัง้ เพื่อให้เกิดความชํานาญและความมันใจ
่ ซึ่งกระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนํ าชุมชนด้วยการ
ประชุมปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่วมมีขนั ้ ตอนให้แกนนํ าชุมชนได้ฝึกปฏิบตั เิ ขียนโครงการเพียงครัง้ เดียว ทําให้แกนนํ า
ชุมชนยังรูส้ กึ ขาดความมันใจในตั
่
วเองด้านทักษะในการจัดทําแผนงานโครงการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื

ข้อเสนอแนะ
การนํ ากระบวนการพัฒนาสมรรถนะแกนนํ าชุมชนในการแก้ไขปญั หาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ไปใช้ในการ
แก้ไขปญั หาในพืน้ อื่นๆ ควรเป็ นพื้นทีท่ ม่ี ลี กั ษณะปญั หาทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยควรศึกษาบริบทและเงื่อนไขบางประการ
ของชุมชน รวมทัง้ ควรมีการประยุกต์กจิ กรรมหรือขัน้ ตอนให้มคี วามยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดเหมาะสมกับวิถชี วี ติ และบริบท
ของชุมชน จะทําให้การพัฒนาสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
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รายงานการวิจยั ฉบับนี้ สําเร็จลงได้ ต้องขอขอบพระคุณแกนนําชุมชน ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
รวมทัง้ ทีมผูว้ จิ ยั ทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมืออย่างดีตลอดกระบวนการศึกษาวิจยั และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา
ทีไ่ ด้สนับสนุนทุนการวิจยั เงินงบประมาณปี 2555
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วัฒนธรรมความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดระยอง
Safety culture of workers in a petrochemicals plant, Rayong province
ศศิเพ็ญ ลายไม้1* ปวีณา มีประดิษฐ์2 และชิงชัย เมธพัฒน์3
Sasiphen Laimai1*, Parvena Meepradit2 and Chingchai Methapat3
0

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็ นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ จากการทํางานเชิงรุก การศึกษา
ครัง้ นี้เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นคนงานจํานวน 150 คน จําแนกเป็ นสายบริหาร บังคับบัญชา ปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํา ทีเ่ ข้าร่วม
กิจ กรรมการสร้ า งวัฒ นธรรมความปลอดภัย ตัง้ แต่ เ ริ่ม ต้ น จนถึ ง ป จั จุ บ ัน เป็ น ระยะเวลา 3 ปี เครื่อ งมือ ได้ แ ก่
แบบสอบถามสํารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น (การรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย) และชัน้ สูง (ปจั จัย
ด้านจิตวิทยาภายใน) ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 57.3) โดย
คนงานสายบริหารอยู่ในระดับสูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 100.0) สายบังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงทีส่ ุด (ร้อยละ 85.7) สายปฏิบตั กิ าร
อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 64.0) และผูร้ บั เหมาประจําอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 81.7) ส่วนวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 48.0) โดยคนงานสายบริหารอยู่ในระดับสูงทีส่ ุด (ร้อยละ 100.0) สายบังคับบัญชาอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 74.3) สายปฏิบตั กิ ารอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 66.0) และผูร้ บั เหมาประจําอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
70.0) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของวัฒนธรรมความปลอดภัยระหว่างชัน้ ต้นและชัน้ สูง พบว่า คนงานสายบริหาร
บังคับบัญชา ปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ผลการศึกษานี้
ฝา่ ยบริหารสามารถใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับคนงานต่อไป
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Abstract

Safety culture is an important proactive tool for accident prevention in workplace. The objective of this
study was to explore the current safety culture of workers in a petrochemicals plant, Rayong province.
The samples were 150 workers in management level, supervisor level, operator level and permanent
contractor level who had participated in safety culture program from the beginning until the present 2013
(three years period). The research instruments comprised two questionnaires to explore the worker safety
culture in basic level (perception of safety situation) and advance level (psychological factor). Results of the
study revealed as the overall scores of worker safety culture in basic level were at a high level with the
percentage of 57.3 of total sample; management level at the highest level (100.0%) supervisor level at the
highest level (85.7) operator level at the high level (64.0%) and permanent contractor level at the high level
(64.0). The overall scores of worker safety culture in advance level were at a high level with the percentage
of 48.0 of total sample; management level at the highest level (100.0%) supervisor level at the high level
(74.3) operator level at the high level (66.0%) and permanent contractor level at the moderate level (70.0).
The samples had different the overall scores of worker safety culture in basic level and advance level
(included with all worker’s position) with statistical significance level of 0.05. Company administrators could
apply the results of this study as basic information to develop and enhance safety culture for all workers.
Key words : Safety culture, Petrochemicals, Perception of safety situation, Psychological factor

บทนํา

โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีจดั เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ม ีอนั ตรายและความเสี่ยงสูง ในส่วนของการใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง สารเคมีอนั ตราย อุณหภูมสิ งู -ตํ่า ความดัน รวมถึงความเสีย่ งในการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด ด้วย
ลักษณะของอันตรายทัง้ หมดที่กล่าวมา [1] ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้ประกอบการส่วนมากจึงตัดสินใจขยายโรงงาน และเพิ่มกําลังการผลิต ส่งผลให้คนงานมีโอกาสเสี่ยงกับอันตราย
เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้คนงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย วิธกี ารทีเ่ ลือกใช้ช่วงแรกจึงเน้นไปในเรื่องการจัดการ
สภาพแวดล้อมการทํางานให้อยู่ในสภาพปลอดภัย การจัดทําขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านที่ปลอดภัย และการควบคุมการ
ออกแบบด้านวิศวกรรม เป็ นต้น ต่อมาเมื่อมีการเก็บข้อมูลและศึกษาถึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบตั เิ หตุพบว่า 85%
ของการเกิดอุบตั เิ หตุทงั ้ หมดมาจากการกระทําทีไ่ ม่ปลอดภัย (Unsafe act) ส่วนสาเหตุรอง 15% มาจากสภาพการณ์ท่ี
ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของเฮนริช [2] ดังนัน้ แนวทางการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุท่ี
ยังยื
่ น คือ การส่งเสริมให้คนงานทุกคนภายในองค์การมีพฤติกรรมทีป่ ลอดภัย รับรู้ และตระหนักถึงความเสีย่ งทัง้ หมดที่
แฝงอยู่ในสถานประกอบการ สามารถตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แรงผลักสําคัญทีท่ ําให้
คนงานเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้คอื วัฒนธรรมองค์การ ซึง่ เป็ นรูปแบบของพฤติกรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่
สมาชิกในองค์การยอมรับ และปฏิบตั ริ ่วมกันมาเป็ นเวลาหลายปี [3] กระบวนการทีเ่ ลือกใช้ต้องเข้าถึงระดับจิตใจของ
คนงาน เมื่อเกิดการยอมรับและเชื่อว่าความปลอดภัยเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าสําคัญในการปฏิบตั งิ านทัง้ ต่อตนเองและผู้อ่นื
คนงานจะแสดงพฤติกรรมความปลอดภัย ออกมา กระบวนการนี้เรียกว่า การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทัวทั
่ ง้
องค์การ
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ป จั จุ บ ัน กรอบแนวคิด ด้า นวัฒ นธรรมความปลอดภัย ได้ร ับ การกล่ า วถึ ง ในงานวิจ ัย เพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมประเภททีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และขนส่งมวลชน โดย
มองว่าปจั จัยด้านบุคคล และองค์การเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการกําหนดมาตรการป้องกันความเสีย่ งและการเกิด
อุบตั เิ หตุ [4] หลายภาคอุตสาหกรรมในโลกเริม่ มีแนวคิดว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็ นเครื่องมือสําคัญทีช่ ่วยควบคุม
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนงานทุกคนให้ปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัย [5] การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ตามแนวคิดของคูเปอร์ [6] ประกอบด้วย 3 ชัน้ ได้แก่ 1. ชัน้ ต้น (การรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย) 2. ชัน้
กลาง (พฤติกรรมความปลอดภัย) และ 3. ชัน้ สูง (ปจั จัยด้านจิตวิทยาภายใน) คูเปอร์มองว่าวัฒนธรรมความปลอดภัย
องค์การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ พฤติกรรมความปลอดภัย และปจั จัยด้านจิตวิทยาภายใน โดย
การประเมินผลเปรียบเสมือนเครื่องมือวัดผลสําเร็จของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ผู้วจิ ยั จึงเห็นสมควรที่จะ
ศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ซึง่ โรงงานดําเนิน
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยมาเป็ นระยะเวลารวม 3 ปี เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมกับองค์การต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ในรูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทผ่ี ่านเกณฑ์คดั เข้าเป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ คนงานทัง้ หมดทีไ่ ด้เข้า
ร่วมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงงานตัง้ แต่เริม่ ต้นการดําเนินกิจกรรมมาจนถึงปี ปจั จุบนั เป็ น
ระยะเวลารวม 3 ปี และเป็ นผูย้ นิ ดีเข้าร่วมการวิจยั นี้โดยสมัครใจ จํานวน 150 คน ครอบคลุมคนงานสายบริหาร 5 คน
บังคับบัญชา 35 คน ปฏิบตั กิ าร 50 คน และผูร้ บั เหมาประจํา 60 คน โดยเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ ่านการพิจาณา
เนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามโดยมี
่
ค่าไม่ต่ํากว่า 0.7 ก่อนนํามาใช้งานจริง
นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทัง้ ได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การโรงงานทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาครบถ้วนแล้ว ทําการแบ่งรอบ
การแจกแบบสอบถามออกเป็ น 2 รอบ แต่ละรอบห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ โดยก่อนเก็บข้อมูลผู้วจิ ยั ได้แจ้งสิทธิต่์ อ
กลุ่มตัวอย่างว่าสามารถขอถอนตัวออกจากการวิจยั เมื่อไรก็ได้โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ตามมา และเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถแสดงความคิด เห็น ได้อย่ างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลถึงผลสะท้อนทางลบที่จ ะกลับ สู่ผู้ตอบแบบสอบถามใน
ภายหลังเกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูลโดยการตัง้ กล่องรับแบบสอบถามทีห่ น่ วยงานความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของโรงงาน ภายหลังตอบคําถามครบถ้วนกลุ่มตัวอย่างสามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง
ภายใน 2 – 3 สัปดาห์หลังจากทีไ่ ด้รบั แจกแบบสอบถามในแต่ละรอบ แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัย 2 รอบ
ประกอบด้วย
1. วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น เป็ นการศึกษาระดับของการรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย ผูว้ จิ ยั
ดัดแปลงจากแบบสอบถามที่พฒ
ั นาตามกรอบแนวคิดของกินช์เบอร์ก และคณะ [7] ให้มคี วามสอดคล้องกับการรับรู้
รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัยของโรงงานที่เป็ นกรณีศกึ ษา ประกอบด้วยคําถาม 6 ด้าน ได้แก่ 1. ผูน้ ํ าในระดับ
องค์การมีการส่งเสริมในด้านความปลอดภัย 2. ผู้นําในระดับหน่ วยงานมีการส่งเสริมในด้านความปลอดภัย 3. การ
สื่อสารและรายงานข้อผิดพลาด 4. พฤติก รรมการเรีย นรู้ด้านความปลอดภัย 5. วัฒนธรรมการรายงาน และ 6.
วัฒนธรรมการเรียนรู้ มีจาํ นวนข้อคําถามทัง้ หมด 38 ข้อ แยกเป็ นข้อความด้านบวก 31 ข้อ ข้อความด้านลบ 7 ข้อ ข้อ
คําถามเชิงลบจะต้องมีการกลับคะแนน โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีคําตอบให้เลือกตอบ
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5 ระดับ คือ ไม่ตรงกับการรับรูข้ องผูต้ อบเลย ตรงกับการรับรูข้ องผูต้ อบน้อย ตรงกับการรับรูข้ องผูต้ อบปานกลาง ตรง
กับการรับรูข้ องผูต้ อบมาก ตรงกับการรับรูข้ องผูต้ อบมากทีส่ ดุ
ระดับของการรับรูร้ ปู แบบสถานการณ์ความปลอดภัยแปลผลได้จากระดับคะแนนรวมของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
(อยู่ระหว่าง 38–190 คะแนน) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ประกอบด้วย 159.61–190 คะแนน หมายถึง การรับรู้รูปแบบ
สถานการณ์ความปลอดภัยสูงทีส่ ุด 129.21–159.6 คะแนน หมายถึง การรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัยสูง
98.81–129.20 คะแนน หมายถึง การรับรูร้ ปู แบบสถานการณ์ความปลอดภัยปานกลาง 68.41–98.80 คะแนน หมายถึง
การรับรูร้ ปู แบบสถานการณ์ความปลอดภัยตํ่า และ 38.00–68.40 คะแนน หมายถึง การรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความ
ปลอดภัยตํ่าทีส่ ดุ
2. วัฒนธรรมความปลอดภัย ชัน้ สูง เป็ น การศึก ษาระดับของปจั จัยด้านจิต วิท ยาภายใน ผู้วิจยั ดัด แปลง
จากแบบสอบถามของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Nordic Safety Climate Questionnaire; NOSACQ-50) ซึง่ ถูก
พัฒนาและจัดทําขึน้ โดยทีมนักวิจยั ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มประเทศดังกล่าว [8] ให้มคี วามเหมาะสม
สําหรับการสํารวจข้อมูลปจั จัยด้านจิตวิทยาภายในของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษา ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ความมุ่งมันในเรื
่
่องความปลอดภัยของคนงาน 2) การให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย และความเสีย่ งที่
ยอมรับไม่ได้ของคนงาน 3) การสือ่ สาร การเรียนรู้ และความเชื่อมันในความสามารถเรื
่
่องความปลอดภัยระหว่างเพื่อน
ร่วมงานและ 4) ความเชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของคนงาน มีจํานวนข้อคําถาม
ทัง้ หมด 26 ข้อ แยกเป็ นข้อความด้านบวก 15 ข้อ ข้อความด้านลบ 11 ข้อ ข้อคําถามเชิงลบจะต้องมีการกลับคะแนน
โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีคาํ ตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ ไม่ตรงกับความคิดเห็นของ
ผูต้ อบเลย ตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบน้อย ตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบปานกลาง ตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบ
มาก ตรงกับความคิดเห็นของผูต้ อบมากทีส่ ดุ
ระดับของปจั จัยด้านจิตวิทยาภายในแปลผลได้จากระดับคะแนนรวมของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ (อยู่ระหว่าง 27–
135 คะแนน) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ประกอบด้วย 113.41–135 คะแนน หมายถึง ระดับปจั จัยด้านจิตวิทยาภายในสูงทีส่ ุด
91.81–113.4 คะแนน หมายถึง ระดับปจั จัยด้านจิตวิทยาภายในสูง 70.21–91.80 คะแนน หมายถึง ระดับปจั จัยด้าน
จิตวิทยาภายในปานกลาง 48.61–70.20 คะแนน หมายถึง ระดับปจั จัยด้านจิตวิทยาภายในตํ่า และ 27.00–48.60
คะแนน หมายถึง ระดับปจั จัยด้านจิตวิทยาภายในตํ่าทีส่ ดุ

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 88.0 แบ่งเป็ นคนงานสายบริหารร้อยละ 3.3 สายบังคับบัญชา
ร้อยละ 23.3 สายปฏิบตั กิ ารร้อยละ 33.3 และผูร้ บั เหมาประจําร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.3 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.7 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ น 22.0 และคนงานส่วนใหญ่มอี ายุงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระหว่าง 0 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 82.7 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 11 – 20 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 14.7
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีโดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ 147.6 ±
15.6 อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 57.3) เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับของคนงานพบว่าคนงานสายบริหารมีคะแนนเฉลี่ย
173.6 ± 2.3 อยู่ในระดับสูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 100.0) สายบังคับบัญชามีคะแนนเฉลีย่ 163.6 ± 4.6 ส่วนมากอยู่ในระดับสูง
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 85.7) และรองลงมาอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 14.3) สายปฏิบตั กิ ารมีคะแนนเฉลีย่ 146.1 ± 14.2 ส่วนมาก
อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 64.0) และรองลงมาอยู่ในระดับสูงทีส่ ุด (ร้อยละ 20.0) ผูร้ บั เหมาประจํามีคะแนนเฉลีย่ 137.3 ±
10.7 ส่วนมากอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 81.7) และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 18.3) ดังแสดงในตางรางที่ 1
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ส่วนวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีโดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ 93.2 ±
15.9 อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 48.0) คนงานสายบริหารมีคะแนนเฉลีย่ 121.4 ± 3.6 อยู่ในระดับสูงทีส่ ุด (ร้อยละ 100.0)
สายบังคับบัญชามีคะแนนเฉลีย่ 104.2 ± 9.5 ส่วนมากอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 74.3) และรองลงมาอยู่ในระดับสูงทีส่ ุด
(ร้อยละ 20.0) สายปฏิบตั กิ ารมีคะแนนเฉลีย่ 92.5 ± 17.0 ส่วนมากอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 66.0) และรองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 16.0) และระดับตํ่า (ร้อยละ 16.0) ผูร้ บั เหมาประจํามีคะแนนเฉลีย่ 85.1 ± 12.1 ส่วนมากอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 70.0) และรองลงมาอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 21.7) ดังแสดงในตางรางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนรวมแบบสอบถาม จําแนกตามระดับของคนงาน และจํานวนร้อย
ละของคนงานจําแนกตามระดับของคนงานและระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นโดยรวม
ระดับของคนงาน

คะแนนรวม
(ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น
(ร้อยละ)
สูงที่สุด

สูง

สายบริหาร

173.6 ± 2.3

100.0

0.0

ปาน
กลาง
0.0

ตํา่

ตํา่ ที่สุด

0.0

0.0

สายบังคับบัญชา

163.6 ± 4.6

85.7

14.3

0.0

0.0

0.0

สายปฏิบตั กิ าร

146.1 ± 14.2

20.0

64.0

16.0

0.0

0.0

ผูร้ บั เหมาประจํา

137.3 ± 10.7

0.0

81.7

18.3

0.0

0.0

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมแบบสอบถาม จําแนกตามระดับของคนงาน และ
จํานวน
ร้อยละของคนงานจําแนกตามระดับของคนงานและระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงโดยรวม
ระดับของคนงาน

คะแนนรวม
(ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง
(ร้อยละ)
สูงที่สุด

สูง

สายบริหาร

121.4 ± 3.6

100.0

0.0

ปาน
กลาง
0.0

สายบังคับบัญชา

104.2 ± 9.5

20.0

74.3

5.7

0.0

0.0

สายปฏิบตั กิ าร

92.5 ± 17.0

2.0

66.0

16.0

16.0

0.0

ผูร้ บั เหมาประจํา

85.1 ± 12.1

0.0

21.7

70.0

8.3

0.0
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ตํา่

ตํา่ ที่สุด

0.0

0.0

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น (การรับรูร้ ปู แบบสถานการณ์ความปลอดภัย)
โดยรวม และวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง (ปจั จัยด้านจิตวิทยาภายใน) โดยรวม พบว่า การเรียงลําดับของคะแนน
รวมเฉลีย่ จากมากไปน้อยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือลําดับที่ 1 คนงานสายบริหาร ลําดับที่ 2 คนงานสาย
บังคับบัญชา ลําดับที่ 3 คนงานสายปฏิบตั กิ าร และลําดับที่ 4 ผู้รบั เหมาประจํา และเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มคนงาน
ระดับเดียวกันพบว่าคนงานสายบังคับบัญชาและผูร้ บั เหมาประจําส่วนมากมีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นสูง
กว่าระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น คนงานสายบังคับบัญชามี
คะแนนรวมเฉลีย่ 163.6 ± 4.6 ส่วนมากอยู่ในระดับสูงที่สุด (ร้อยละ 85.7) เมื่อดูผลวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง
คนงานสายบังคับบัญชามีคะแนนรวมเฉลีย่ 104.2 ± 9.5 ส่วนมากอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 74.3) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลีย่ โดยรวมของวัฒนธรรมความปลอดภัย ชัน้ ต้น และวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ชัน้ สูงจําแนกตามระดับของคนงาน
คะแนนเฉลี่ย

โดยรวม
สายบริหาร
สายบังคับบัญชา
สายปฏิบตั กิ าร
ผูร้ บั เหมาประจํา

วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยชัน้ ต้น
X
S.D.
147.59
15.62
173.60
2.30
163.66
4.63
146.08
14.22
137.32
10.74

วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยชัน้ สูง
X
S.D.
93.24
15.98
121.40
3.65
104.26
9.50
92.46
17.00
85.12
12.05

t

Sig.
(2-tailed)

28.04
24.23
32.29
16.84
26.97

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลีย่ พบว่า คะแนนรวมเฉลีย่ ของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น
และคะแนนรวมเฉลีย่ ของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงโดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 (P-Value = 0.001) และเมื่อแยกพิจารณาตามระดับของคนงาน พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลีย่
ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นและวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงของคนงานสายบริหาร สายบังคับบัญชา
สายปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํามีความแตกต่างกันทุกกลุ่ม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (P-Value =
0.001) เช่นกัน
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นจําแนกตามระดับของคนงาน
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น
(การรับรูร้ ปู แบบ
สถานการณ์ความปลอดภัย)
โดยรวม
รายด้าน
1. ผูน้ ําในระดับองค์การมีการส่งเสริม
ในด้านความปลอดภัย
2. ผูน้ ําในระดับหน่วยงานมีการ
ส่งเสริมในด้านความปลอดภัย
3. การสือ่ สารและรายงานข้อผิดพลาด
4. พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นความ
ปลอดภัย
5. วัฒนธรรมการรายงาน
6. วัฒนธรรมการเรียนรู้

สายบริหาร
173.60

ระดับของคนงาน (ค่าเฉลี่ย)
สายบังคับ
สาย
บัญชา
ปฏิ บตั ิ การ
163.66
146.08

P-Value
ผูร้ บั เหมา
ประจํา
137.32

0.001

32.20

32.43

28.52

27.73

0.001

22.00

20.46

17.84

16.68

0.001

48.40
28.00

45.69
24.06

42.46
21.00

38.52
20.60

0.001
0.001

14.80
28.20

13.51
27.51

12.18
24.08

11.27
22.52

0.001
0.001

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนรวมเฉลีย่ โดยรวมของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า
0.05 คนงานทีม่ รี ะดับแตกต่างกัน มีระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั ิการและผู้รบั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่างจากคนงานสายบริหารและสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.001, 0.001) และเมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น พบว่าคนงานทีม่ รี ะดับแตกต่างกันมีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ชัน้ ต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ประกอบด้วย 1. ผูน้ ําในระดับองค์การมีการส่งเสริมในด้าน
ความปลอดภัย เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าผูร้ บั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่าง
จากคนงานสายบริหาร สายบังคับบัญชา และสายปฏิบตั กิ าร (P-Value = 0.045) 2. ผู้นําในระดับหน่ วยงานมีการ
ส่งเสริมในด้านความปลอดภัย เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าผูร้ บั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ชัน้ ต้นแตกต่างจากคนงานสายบริหาร สายบังคับบัญชา และสายปฏิบตั กิ าร (P-Value = 0.006) 3. การสื่อสารและ
รายงานข้อ ผิด พลาด เมื่อ ดูผ ลเปรีย บเทีย บเป็ น รายคู่ พบว่ า คนงานสายปฏิบ ัติก าร และผู้ร ับ เหมาประจํา มีร ะดับ
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่างจากคนงานสายบริหาร และสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.020, 0.001) 4.
พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัย เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายบังคับบัญชา สายปฏิบตั กิ าร
และผูร้ บั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่างจากคนงานสายบริหาร (P-Value = 0.044, 0.001,
0.001) 5. วัฒนธรรมการรายงาน เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ น รายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํามี
ระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่างจากคนงานสายบริหาร และสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.048, 0.003)
และ 6. วัฒนธรรมการเรียนรู้ เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํามีระดับ
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นแตกต่างจากคนงานสายบริหารและสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.039, 0.001)
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลีย่ โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงจําแนกตามระดับของคนงาน
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง
(ปัจจัยด้านจิ ตวิ ทยาภายใน)
โดยรวม
รายด้าน
1. ความมุ่งมันในเรื
่
่องความปลอดภัย
ของคนงาน
2. การให้ความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัย และความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ไม่ได้ของคนงาน
3. การสือ่ สาร การเรียนรู้ และความ
เชื่อมันในความสามารถเรื
่
่องความ
ปลอดภัยระหว่างเพื่อนร่วมงาน
4. ความเชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ของคนงาน

สายบริหาร
121.40

ระดับของคนงาน (ค่าเฉลี่ย)
สายบังคับ
สาย
บัญชา
ปฏิ บตั ิ การ
104.26
92.46

P-Value
ผูร้ บั เหมา
ประจํา
85.12

0.001

29.00

25.80

22.88

19.67

0.001

27.80

25.60

22.12

19.95

0.001

39.60

33.34

30.04

28.45

0.001

25.00

19.51

17.42

17.05

0.001

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนรวมเฉลีย่ โดยรวมของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า
0.05 คนงานทีม่ รี ะดับแตกต่างกัน มีระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั ิการและผู้รบั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยชัน้ สูงแตกต่างจากคนงานสายบริหารและสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.001, 0.001) และเมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง พบว่าคนงานที่มรี ะดับแตกต่างกันมีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ชัน้ สูงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ประกอบด้วย 1. ความมุ่งมันในเรื
่
่องความปลอดภัยของคนงาน
เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั ิการ และผู้รบั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ชัน้ สูงแตกต่างจากคนงานสายบริหาร และสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.037, 0.001) 2. การให้ความสําคัญในเรื่อง
ความปลอดภัย และความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ของคนงาน เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั กิ าร
และผูร้ บั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงแตกต่างจากคนงานสายบริหาร และสายบังคับบัญชา (PValue = 0.022, 0.001) 3. การสือ่ สาร การเรียนรู้ และความเชื่อมันในความสามารถเรื
่
่องความปลอดภัยระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสายปฏิบตั ิการ และผู้รบั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยชัน้ สูงแตกต่างจากคนงานสายบริหาร และสายบังคับบัญชา (P-Value = 0.006, 0.001) และ 4. ความเชื่อมัน่
ในประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของคนงาน เมื่อดูผลเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่าคนงานสาย
บังคับบัญชา สายปฏิบตั ิการ และผู้รบั เหมาประจํามีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงแตกต่างจากคนงานสาย
บริหาร (P-Value = 0.014, 0.001, 0.001)
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วิ จารณ์และสรุปผล

วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นของคนงานในในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เมื่อ
แยกพิจารณาตามระดับของคนงาน พบว่า 1. คนงานสายบังคับบัญชามีคะแนนเฉลีย่ รายด้านตํ่าในด้านที่ 4 พฤติกรรม
การเรียนรู้ดา้ นความปลอดภัย (24.06 คะแนน) 2. คนงานสายปฏิบตั กิ ารมีคะแนนเฉลีย่ รายด้านตํ่าในด้านที่ 3 การ
สื่อสารและรายงานข้อผิดพลาด (42.46 คะแนน) ด้านที่ 4 พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัย (21.00 คะแนน)
ด้านที่ 5 วัฒนธรรมการรายงาน (12.18 คะแนน) และด้านที่ 6 วัฒนธรรมการเรียนรู้ (24.08 คะแนน) และ 3. ผูร้ บั เหมา
ประจํามีคะแนนเฉลีย่ รายด้านตํ่าในด้านที่ 1 ผูน้ ําในระดับองค์การมีการส่งเสริมในด้านความปลอดภัย (27.73 คะแนน)
ด้านที่ 2 ผูน้ ําในระดับองค์การมีการส่งเสริมในด้านความปลอดภัย (16.68 คะแนน) ด้านที่ 3 การสื่อสารและรายงาน
ข้อผิดพลาด (38.52 คะแนน) ด้านที่ 4 พฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัย (20.60 คะแนน) ด้านที่ 5 วัฒนธรรม
การรายงาน (11.27 คะแนน) และด้านที่ 6 วัฒนธรรมการเรียนรู้ (22.52 คะแนน)
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงของคนงานในในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เมื่อ
แยกพิจารณาตามระดับของคนงาน พบว่า 1. คนงานสายบังคับบัญชามีคะแนนเฉลีย่ รายด้านตํ่าในด้านที่ 4 ความ
เชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของคนงาน (19.51 คะแนน) 2. คนงานสายปฏิบตั กิ ารมี
คะแนนเฉลีย่ รายด้านตํ่าในด้านที่ 1 ความมุ่งมันในเรื
่
่องความปลอดภัยของคนงาน (22.88 คะแนน) ด้านที่ 2 การให้
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย และความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ของคนงาน (22.12 คะแนน) ด้านที่ 3 การสื่อสาร การ
เรียนรู้ และความเชื่อมันในความสามารถเรื
่
่องความปลอดภัยระหว่างเพื่อนร่วมงาน (30.04 คะแนน) และด้านที่ 4 ความ
เชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของคนงาน (17.42 คะแนน) และ 3. ผูร้ บั เหมาประจํามี
คะแนนเฉลีย่ รายด้านตํ่าในด้านที่ 1 ความมุ่งมันในเรื
่
่องความปลอดภัยของคนงาน (19.67 คะแนน) ด้านที่ 2 การให้
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย และความเสีย่ งทีย่ อมรับไม่ได้ของคนงาน (19.95 คะแนน) ด้านที่ 3 การสื่อสาร การ
เรียนรู้ และความเชื่อมันในความสามารถเรื
่
่องความปลอดภัยระหว่างเพื่อนร่วมงาน (28.45 คะแนน) และด้านที่ 4 ความ
เชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของคนงาน (17.05 คะแนน)
การทีค่ นงานสายบริหารมีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นสูงที่สุด ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารระดับสูง ของโรงงานได้กําหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ส่งเสริมให้
คนงานสายบริหารให้ค วามสําคัญกับเรื่อ งความปลอดภัยมาเป็ น ลําดับ แรก โดยการปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่า ง (Role
model) ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย รวมทัง้ แสดงออกถึงภาวะผูน้ ํ าในเรื่องของความปลอดภัย
(Visible safety leadership) ทัง้ ในเรื่องของการสื่อสาร การเรียนรู้ และการรายงาน กิจกรรมทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาข้างต้น
เป็ นสิง่ ที่คนงานทุกระดับสามารถรับรู้และสังเกตเห็นได้ง่าย จึงสอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ย
โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น (การรับรู้รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย) และชัน้ สูง
(ปจั จัยด้านจิตวิทยาภายใน) พบว่าคะแนนรวมเฉลีย่ โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นสูงกว่า
วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงในทุกระดับของคนงาน
นอกจากนี้การทีค่ นงานสายบริหารมีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงสูง
ทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากนโยบายของโรงงานทีส่ ่งเสริมให้คนงานสายบริหารทุกคนมีหน้าที่สาํ คัญในการติดตามและ
ทบทวนผลการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของหน่วยงานตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยหน้าทีส่ าํ คัญนี้
ส่งผลให้คนงานสายบริหารทุกคนมีความมุ่งมันและให้
่
ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัย จนเกิดเป็ นความเชื่อมันใน
่
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความปลอดภัย เนื่องจากคนงานสายบริหารทุกคนได้ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
กิจกรรมทัง้ ที่หมดที่กล่ าวมาข้า งต้นเป็ นการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนของจิต ใจ เป็ น สิง่ ที่ย ากต่ อ การรับรู้และ
สังเกตเห็น จึงสอดคล้องกับผลการเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลีย่ โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัย
ชัน้ ต้น (การรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย) และชัน้ สูง (ปจั จัยด้านจิตวิทยาภายใน) พบว่าคะแนนรวมเฉลี่ย
โดยรวมและรายด้านของวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูงตํ่ากว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นในทุกระดับของคนงาน
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั สําหรับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น ประกอบด้วย 1. องค์การควรส่งเสริมให้
ผูน้ ํ าในระดับองค์การและผู้นําในระดับหน่ วยงานทําหน้าที่ในการสื่อสารด้านความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
สร้างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ ให้คาํ แนะนําอย่างเป็ นกันเอง และการสนับสนุ นด้านต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยโดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายไปที่ผูร้ บั เหมาประจํา 2. องค์การควรส่งเสริมให้มกี ารรายงานข้อผิดพลาดหรือรายงานอุบตั กิ ารณ์ท่ี
เกิด ขึ้น ระหว่ า งการปฏิบ ัติง าน อัน ปราศจากการลงโทษใดๆ โดยเน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายไปที่ค นงานสายปฏิบ ัติก าร
และผูร้ บั เหมาประจํา 3. องค์การควรส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นการแบ่งปนั ประสบการณ์ในเรื่องอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีค่ นงานสายบังคับบัญชา สายปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํา และ 4.
องค์การควรปรับปรุงระบบการรายงานอุบตั ิเหตุหรือเหตุการณ์ปกติให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ และสะดวกในการ
ดําเนินการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีค่ นงานสายปฏิบตั กิ าร และผูร้ บั เหมาประจํา
สําหรับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง ประกอบด้วย 1. องค์การควรส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็ นแบบอย่างที่ดี
เพื่อปลูกฝงั ความเชื่อ และค่านิยมในการเห็นคุณค่าของความปลอดภัย โดยเน้ นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนงานสาย
ปฏิบตั กิ ารและผูร้ บั เหมาประจํา 2. องค์การควรส่งเสริมให้คนงานตระหนักในเรื่องความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในงาน และมีความรู้
ในการะประเมินความเสีย่ งพร้อมกําหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ไปที่คนงานสายปฏิบตั กิ ารและผูร้ บั เหมาประจํา และ 3. องค์การควรส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้
คนงานเกิดการช่วยเหลือกันและดูแลกันในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่ อเนื่อง เมื่อเกิดการดูแลกันและกันจึงส่งผลให้
จํานวนอุบตั ิเหตุลดลง และทุกคนเกิดความเชื่อมันในประสิ
่
ทธิภาพของระบบ โดยเน้นในกลุ่มคนงานสายบริหารและ
ผูร้ บั เหมาประจํา
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรจัดให้มกี ารศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ กลาง (พฤติกรรมความ
ปลอดภัย) เพิม่ เติม เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้นและชัน้ สูงว่ามี
ความสอดคล้องหรือแตกต่ างกันอย่างไร เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วิจยั ดําเนินการศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัย
จํานวน 2 ชัน้ เท่านัน้ ประกอบด้วย 1. วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น (การรับรูร้ ูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย)
และ 2. วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง (ปจั จัยด้านจิตวิทยาภายใน) การวิจยั ครัง้ นี้จงึ ไม่ครบถ้วนตามแนวคิดของคู
เปอร์ทแ่ี บ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยออกเป็ น 3 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ ต้น ชัน้ กลาง และชัน้ สูง เนื่องจากการศึกษาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยชัน้ กลางต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานทุกคน ส่งผลให้ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลยาวนานกว่า
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับอาสา
กูช้ พี ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง รูปแบบการศึกษาเป็ นแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดียววัดซํ้าก่อนและหลังทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาสากูช้ พี ของมูลนิธหิ นึ่งที่ปฏิบตั กิ ารในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จํานวน 180 คน
โดยประยุกต์ประเด็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model
และรูปแบบตาม มอก.18001 ระยะเวลาในดําเนินการโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรม 12 สัปดาห์ ประเมินผลในภาพรวม
ของมูลนิธถิ งึ การมีขอ้ กําหนดของโปรแกรมฯ ด้วยแบบสํารวจและวัฒนธรรมความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ ด้วยแบบสอบถาม
โดยวัดทีต่ วั อาสากู้ชพี วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ปรียบเทียบ Paired t-test ผลการวิจยั พบว่า
1) มูลนิธมิ กี ารดําเนินการตามข้อกําหนดของโปรแกรมฯ เพิม่ ขึน้ 2) อาสากู้ชพี มีจํานวนมากขึน้ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมความ
ปลอดภัยทุกชัน้ อยู่ในระดับสูง 3) วัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกชัน้ ก่อนและหลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยมีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึง่ ผลจากการศึกษาดังกล่าวสามารถเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานและเป็ นต้นแบบในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับอาสากูช้ พี อื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการออกปฏิบตั กิ ารต่อไป
คําสําคัญ: อาสากูช้ พี โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง GL Noble
Denton’s Safety Culture PROFILER Model มอก.18001
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Abstract

The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the safety culture creation program
for the first responders in pollution control areas, Rayong province. This study was one-group pretest-posttest
design quasi-experimental research. The samples were 180 first responders of a salvation in pollution control
areas. The safety culture creation program applied from GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model
and OHSAS 18001 methods. The experimental group received the intervention program 12 weeks.
The collected instrument of this study was check sheet and questionnaire that analyzed for look at a larger
picture of the salvation. Data were analyzed by descriptive statistics and paired t-test. The results revealed
that: 1) the salvation was improved by the clauses of the safety culture creation program, 2) the number
of samples had got mean score in height level of safety culture was better and 3) The every level of safety
culture before and after implementation were significance difference at the level of .05. The results of safety
culture creation program for the first responders in pollution control areas that can be guideline and model
for another salvation.
Keywords: First responder, The safety culture creation program,The pollution control areas, Rayong province ,
GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model, OHSAS 18001

บทนํา

อาสากู้ชพี เป็ นผู้ปฏิบตั กิ ารในชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉินเบือ้ งต้นตามพระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ซึ่งมีบทบาทหน้ าที่และขีดความสามารถในด้านการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน โดยภารกิจหลักตามนโยบายสาธารณสุขคือ
การเข้าถึงและช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บหรือมีภาวะฉุ กเฉินอย่างรวดเร็วทัง้ ในสภาวะปกติและในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ [1,2]
จากบทบาทหน้าที่ดงั กล่าวส่งผลให้เกิดความเสีย่ งกับตัวอาสากู้ชีพเอง เช่น เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค การประสบ
อุบตั ิเหตุจราจร สารเคมีรวไหล
ั่
การยก/เคลื่อนย้าย และสูงสุดคือการเสียชีวติ เป็ นต้น [3,4] โดยเฉพาะอาสากู้ชีพ
ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ที่ประสบกับความเสีย่ งดังกล่าวในอัตราที่สูง และจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ฉุ กเฉินด้วยความรวดเร็ว เร่งรีบ โดยไม่คํานึงความปลอดภัยยังส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่วยหรือผูบ้ าดเจ็บฉุ กเฉิน
ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลืออีกด้วย [5,6] จากแนวคิดของคูเปอร์ ทีว่ ่าการมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย จะเป็ นแนวทางในการ
ลดการเกิดภัยขนาดใหญ่ทอ่ี าจเกิดขึน้ และลดการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน รวมถึงเป็ นการทําให้เกิดความปลอดภัย
ในองค์กรอย่างยังยื
่ น ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคําว่าวัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึง ความเชื่อ ทัศนคติ
ค่านิยม การรับรู้ และมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการป้องกันความเสีย่ งในงานประจําทุกที่ ทุกเวลาและเมื่อเห็นว่าสิง่ ที่
ตนทําอยู่มคี วามเสีย่ งจะต้องหยุดคิด หยุดทําทันทีและถึงแม้จะทํางานทีร่ วดเร็ว เร่งรีบ ก็ยงั คํานึงถึงความปลอดภัย [7]
อีกทัง้ ยังเป็ นที่ยอมรับและนํ าไปใช้ปฏิบตั ิอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม และเมื่อสร้างให้วฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
เกิดขึน้ ในองค์การสามารถลดการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางานได้ [8,9]
จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ ตัวอาสากู้ชีพเองและผู้ได้ร ับการช่วยเหลือไม่ปลอดภัย จากการออกปฏิบ ัติการ
นัน้ ถึงแม้ในหลักสูตรการอบรมอาสากูช้ พี จะมีการเน้นยํ้าในเรื่องความปลอดภัยเป็ นสําคัญแล้วก็ตาม การทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัย มีความจํา เป็ น และสํา คัญ ในการที่จ ะช่ วยลดความเสี่ย งดัง กล่า วรวมถึงสามารถสร้า งให้เ กิดขึ้น ได้
แต่เนื่องจากยังไม่เคยมีการสร้างหรือมีโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในอาสากู้ชพี มาก่อน ผู้วจิ ยั จึงมี
ความสนใจในการทดลองสร้างโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยนําแนวคิดวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
จีแอล โนเบิล เดนตัน [10] มาเป็ นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และประยุกต์การสร้างตามแนวทาง
ของมาตรฐานจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [11,12] มาใช้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กบั อาสากู้ชพี
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เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการออกปฏิบตั กิ ารรวมถึงเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานและเป็ นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยสําหรับอาสากูช้ พี อื่นต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแบบกึ่งทดลองวัดผลกลุ่มเดียววัดซํ้าก่อนและหลังทดลอง (The One Group
Pretest-Posttest Designs) ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ อาสากู้ชพี ของมูลนิธทิ อ่ี อกปฏิบตั กิ ารในเขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดระยอง ได้ทําการเลือกมูลนิธแิ ห่งหนึ่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นกรณีศกึ ษา โดยกําหนด
คุณสมบัตขิ องกลุ่มตัวอย่างทีท่ ําการศึกษา (Inclusion Criteria) คือ เป็ นอาสาสมัครกูช้ พี ทีม่ อี ายุ 18 ปี ขน้ึ ไป มีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นผู้ท่ผี ่านการอบรมหลักสูตรอาสากู้ชพี ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
24 ชัวโมงโดยที
่
มวิทยากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรบั รอง ขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารฉุ กเฉินเบือ้ งต้นของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และยินดีเข้าร่วมการวิจยั โดยสมัครใจ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 180 คน ระยะเวลาใน
การดําเนินการตามโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 12 สัปดาห์ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม –กันยายน 2556
และการวิจยั นี้ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ 1) แบบสํารวจสถานะเบือ้ งต้นของ
การมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยทัง้ 10 ประเด็นของหน่ วยงานตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER
Model 2) แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัยทีป่ ระกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลกึง่ สํารวจ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ ต้น (การรับรูด้ า้ นความ
ปลอดภัย) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ กลาง (พฤติกรรมด้านความปลอดภัย) ส่วนที่ 4
แบบสอบถามเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง (ด้านจิตวิทยาภายใน) ซึง่ เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ดําเนินการ
สร้างจากนิยามปฏิบตั ิการที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ต่ างๆ โดยประยุกต์จากแนวทางการประเมินระดับ
วัฒ นธรรมความปลอดภัย ของคูเ ปอร์
เครื่อ งมือ ทัง้ หมดได้ร ับ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้า นการใช้ภ าษา
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ข้อคําถามมีความตรงตามเนื้อหา/ตรงตาม
โครงสร้าง และโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยได้รบั การตรวจสอบรูปแบบ ความเหมาะสมของกิจกรรม
และระยะเวลาในการดําเนินการของแต่ละกิจกรรมจากผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน ได้ทําการปรับปรุงเครื่องมือตาม
คําแนะนํ าของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ท่ปี รึกษา นํ าไปทดสอบหาความเที่ยงกับอาสากู้ชพี อื่นที่ปฏิบตั ิการในเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จํานวน 30 ราย ทําการวิเคราะห์หาความเทีย่ งของแบบสอบถาม (Reliability Coefficient)
โดยใช้สมั ประสิทธิอั์ ลฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้ค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.88 การประเมินตาม
แบบสํารวจและการเก็บแบบสอบถามนัน้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการด้วยตนเอง
ขัน้ ตอนการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1) กําหนดประเด็นข้อกําหนดตามโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 10 ประเด็นตาม GL Noble
Denton’s Safety Culture PROFILER Model
2) กําหนดรูปแบบของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามแนวทาง มอก.18001
3) ดําเนินการตามโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยมีการดําเนิน
กิจกรรมดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่1 โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1
(ขัน้ ตอนที่ 1: การทบทวน
สภาพปจั จุบนั ของมูลนิธ)ิ

สัปดาห์ที่ 2 - 3
(ขัน้ ตอนที่ 2: การจัดทําระบบเอกสาร
ด้านความปลอดภัย)

สัปดาห์ที่ 4
(ขัน้ ตอนที่ 3: การนําเอกสารด้านความ
ปลอดภัยไปปฏิบตั )ิ

กิ จกรรม
1) ทําการสํารวจการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของโปรแกรมการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยของมูลนิธดิ ว้ ยแบบประเมินทัง้ 10 ประเด็นตาม
GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model และ
แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัย (Pretest)
2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทีมผูบ้ ริหารและหัวหน้าจุดปฏิบตั งิ านทุก
จุดใช้เวลา 6 ชัวโมง
่ โดยมีกจิ กรรมดังนี้
- นําผลการสํารวจการปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดของโปรแกรมการ
- สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทัง้ 10 ประเด็นมาหาแนวทางใน
การดําเนินการระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยทําการทบทวน
เอกสาร ทบทวนระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และทบทวนการ
บริหารจัดการใน 10 ประเด็นนัน้
- หาแนวทางดํ า เนิ น การในประเด็น ที่ต้ อ งสร้า งเสริม และแนว
ทางการตรวจสอบในประเด็นทีม่ กี ารดําเนินการแล้ว
- มอบหมายหน้ า ที่ใ นการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการด้า น
ความปลอดภัย
ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและผูว้ จิ ยั ร่วมกันจัดทํา
รายละเอียดในคู่มอื ตามประเด็นต่างๆในโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสือ่ สารและฝึกอบรมทําความเข้าใจกับอาสากู้
ชีพทุกคน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่ โดยมีการกําหนดหัวข้อสําคัญตามแบบ
สํารวจสถานะเบือ้ งต้นของการมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย คือ
1) นโยบายด้านความปลอดภัย
2) คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
3) โครงสร้างอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
4) บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของอาสากูช้ พี ด้านความปลอดภัย
ทุกระดับ
5) ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
6) แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัย
การนําเอกสารทีก่ าํ หนดในขัน้ ตอนที่ 2 ไปปฏิบตั ิ โดยมีกจิ กรรมดังนี้
1) สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทําความเข้าใจกับอาสากูช้ พี ทุกคนให้ทราบ
รายละเอียดและแนวทางปฏิบตั ติ ามคูม่ อื และเสนอแนะความคิดเห็น โดย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยใช้เวลา 2 ชัวโมง
่
2) อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรูด้ า้ นพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การออกปฏิบตั กิ ารใช้เวลา 1 ชัวโมง
่
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ตารางที่1 โปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (ต่อ)
สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 5 – 11
สัปดาห์ที่ 12
(ขัน้ ตอนที่ 4: การตรวจสอบระบบด้าน
ความปลอดภัย )

กิ จกรรม
อาสากูช้ พี ทุกระดับปฏิบตั ติ ามคูม่ อื และการอบรม
1) ประชุมประเมินผลการออกปฏิบตั กิ ารของอาสากูช้ พี ตามคู่มอื และ
การอบรมว่ายังคงมีปญั หาหรือไม่เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแจ้งแก่อาสากู้
ชีพใช้ถอื ปฏิบตั ติ ่อไปโดยผูบ้ ริหาร/คณะกรรมการด้านความปลอดภัยและ
หัวหน้าอาสากูช้ พี ในแต่ละจุดบริการใช้เวลา 1 ชัวโมง
่
2) ผูบ้ ริหาร/คณะกรรมการด้านความปลอดภัยและหัวหน้าอาสากู้
ชีพในแต่ละจุดบริการและผูว้ จิ ยั ประชุมชีแ้ จงสรุปผลการดําเนินการใน 10
ประเด็นของการมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยตามแนวทางการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยของ มอก.18001 กับอาสากูช้ พี ทุกคนให้ทราบถึง
ปญั หาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ต่อไปใช้เวลา 2 ชัวโมง
่
3) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ของโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน 10 ประเด็นของ
หน่วยงานและผลการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยหลังดําเนินการสร้าง
ตามโปรแกรมทีก่ าํ หนด (Posttest)

4) ประเมิน ผลการปฏิบ ัติข้อ กํา หนดตามโปรแกรมการสร้า งวัฒ นธรรมความปลอดภัย ใน 10 ประเด็น
ของหน่ ว ยงาน และประเมิน ผลสัม ฤทธิข์ องการสร้า งวัฒ นธรรมความปลอดภัย โดยประเมิน ผลจากวัฒ นธรรม
ความปลอดภัยทีเ่ กิดขึน้ ในภาพรวมของมูลนิธซิ ง่ึ ได้มาจากการวัดทีต่ วั อาสากูช้ พี ประกอบด้วย 3 ชัน้ คือ 1) วัฒนธรรม
ความปลอดภัยชัน้ ต้น (การรับรูด้ า้ นปลอดภัยความปลอดภัย) 2) วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ กลาง (พฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัย ) และ 3) วัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ สูง (ด้านจิตวิทยาภายใน) ก่ อนและหลังการดําเนิ นการ
ตามโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ คุณลักษณะของประชากรใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) ได้แก่ค่าจํานวน (Quantity) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ เลข
คณิต (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสําหรับข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมความความปลอดภัยก่อนและหลังสร้างตามโปรแกรมฯ ใช้สถิติ Paired t- test

ผลการศึกษา
1) การสํารวจข้อกําหนดตามโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย พบว่าจากการสํารวจ 10
ประเด็นซึ่งประกอบไปด้วย 33 รายการก่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยพบว่า มูลนิธมิ กี ารดําเนินการตาม
ข้อกําหนดของโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพียง 1 รายการ มีการเตรียมดําเนินการจํานวน 16 รายการ
และไม่มกี ารดําเนินการจํานวน 16 รายการ หลังทําการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยพบว่ามูลนิธมิ กี ารดําเนินการ
เพิม่ ขึน้ เป็ น 28 รายการ มีการเตรียมดําเนินการจํานวน 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การดําเนินการตามข้อกําหนดของโปรแกรมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 10 ประเด็นของหน่วยงาน
ตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model
รายงานการตรวจ
จํานวนรายการ
การดําเนิ นการ
การดําเนิ นการ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
มี มีบางส่วน ไม่มี มี มีบางส่วน ไม่มี
1. เจตจํานงผูบ้ ริหาร
5
1
4
4
1
(Management commitment)
2. ความมุง่ มันของหั
่
วหน้าทีมด้าน
6
4
2
5
1
ความปลอดภัย
(Supervisor commitment )
3. การสือ่ สารด้านความปลอดภัย
4
2
2
4
(Safety communication)
4. การทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
3
3
3
5. แรงกดดันจากการปฏิบตั งิ าน
2
1
1
1
1
(Work pressure)
6. การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
2
1
1
2
(Workforce involvement)
7. การรับรูร้ ะเบียบปฏิบตั /ิ
3
1
2
3
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
(Safety rules & procedures)
8. การอบรม (Training)
3
2
1
2
1
9. องค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นความ
2
2
2
ปลอดภัย
(Organizational learning)
10. ระบบรายงาน
3
1
1
1
2
1
(Reporting system)
รวม
33
1
16
16
28
5
2) ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า อาสากูช้ พี ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 86.1 มีอายุมากกว่า 33 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 36.1 มีสถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 50 มีการศึกษาเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็ นร้อยละ 28.3 อาชีพ
หลักส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษทั เอกชนคิดเป็ นร้อยละ 39.4 มีระยะเวลาทีเ่ ป็ นอาสาสมัครกูช้ พี ส่วนใหญ่ระหว่าง 1-5 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 52.2 ระยะเวลาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสากู้ชีพของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินส่วนใหญ่ ระหว่าง
1-2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.1 ส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจําตัวคิดเป็ นร้อยละ 86.1 และเคยมีประสบการณ์ได้รบั อุบตั ิเหตุ
จากการออกปฏิบตั กิ ารคิดเป็ นร้อยละ 8.9
3) ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย ก่อนดําเนินการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ตาม
โปรแกรมฯพบว่าอาสากู้ชพี มีระดับการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยในแต่ละชัน้ ดังนี้ วัฒนธรรมความปลอดภัย
ชัน้ ต้นมีระดับการประเมินทัง้ ระดับตํ่า กลางและสูงส่วนวัฒนธรรมความปลอดภัยชัน้ กลางและชัน้ สูงมีระดับการประเมิน
เพียงระดับกลางและสูง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนอาสากูช้ พี ในแต่ละระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยก่อนการสร้างตามโปรแกรมฯ
ระดับการประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
สูง (คน)
กลาง (คน)
ตํ่า (คน)
ชัน้ ต้น
93
74
13
ชัน้ กลาง
77
103
ชัน้ สูง
103
77
หลังดําเนินการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามโปรแกรมฯพบว่าอาสากู้ชพี มีระดับการประเมินวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในแต่ ละชัน้ ดังนี้ วัฒนธรรมความปลอดภัยทัง้ ชัน้ ต้น ชัน้ กลางและชัน้ สูงมีระดับการประเมินเพีย ง
ระดับกลางและสูงเท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนอาสากูช้ พี ในแต่ละระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัยหลังการสร้างตามโปรแกรมฯ
ระดับการประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
สูง (คน)
กลาง (คน)
ตํ่า (คน)
ชัน้ ต้น
158
22
ชัน้ กลาง
130
50
ชัน้ สูง
158
22
4) การเปรียบเทียบวัฒนธรรมความปลอดภัย ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระดับการประเมินวัฒนธรรม
ความปลอดภัยก่อนและหลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามโปรแกรมฯ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระดับการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยก่อนและหลังสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยตามโปรแกรมฯ
คะแนนเฉลีย่ ระดับการประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
t-test
P-value
ก่อน
หลัง
ชัน้ ต้น
2.33
2.70
-16.053
.000*
ชัน้ กลาง
3.59
3.88
-6.251
.000*
ชัน้ สูง
3.80
4.03
-5.717
.000*
*p<0.05

วิ จารณ์ และสรุปผล

ผลการวิจยั สรุปในภาพรวมพบว่าเป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีว่ า่ วัฒนธรรมความปลอดภัยสามารถสร้างให้เกิดขึน้ ได้
ในกลุ่ ม อาสากู้ ชี พ ที่ เ ป็ น อาสาสมัค รเหมือ นกับ พนั ก งานในสถานประกอบการเช่ น เดี ย วกัน และการที่ มู ล นิ ธิ
มีก ารดําเนิน การตามข้อ กํา หนดของโปรแกรมการสร้า งวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนัน้ เป็ น ผลมาจากการอาสากู้ชีพ อาชีพ
หลักส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ส่งผลให้คณะกรรมการความปลอดภัยของมูลนิธิ ซึง่ ประกอบไปด้วย หัวหน้า
จุดทุกจุดปฏิบตั ิการและบางท่านเป็ นผูจ้ ดั การบริษทั เป็ นพนักงานบริษทั ทีม่ คี วามคุ้นเคยมาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยจึงทําให้มีความเข้าใจถึงการดําเนิน การและประโยชน์ ของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
เป็ นอย่างดี ว่านอกจากจะเป็ นการพัฒนาองค์กรอย่างมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานสากลแล้วผลที่ได้ยงั ทําให้เกิดความ
ปลอดภัยในการออกปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือของอาสากูช้ พี อีกด้วย ทําให้ทุกคนมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ ในการดําเนินการจึงทํา
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ให้ได้รบั ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมตามโปรแกรมฯ เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเฟอร์นันเดซ
[13] ทีว่ ่าความมุ่งมันของผู
่
บ้ ริหารมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม
โดยการพัฒนาระบบบริหารจัด การด้านความปลอดภัย และการที่หลังดําเนิ นสร้า งวัฒ นธรรมความปลอดภัยตาม
โปรแกรมฯมีระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกชัน้ อยู่ในระดับสูงขึน้ ดังจากจะเห็นได้จากการมีจํานวนอาสากูช้ พี มาก
ขึน้ ในทุกชัน้ ทีร่ ะดับสูง ซึง่ เป็ นผลมาจากนําข้อเสนอแนะจากการศึกษาของรังสรรค์ ม่วงโสรส [14] ทีเ่ สนอแนะไว้ว่า
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยควรมุ่งเน้นทีข่ ดี ความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยโดยบูรณาการเข้าไป
ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ใช้การสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กรและกําหนดความปลอดภัยให้เป็ นหน้ าที่ของทุกคน ซึ่งผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับการประเมิน
วัฒนธรรมความปลอดภัยก่อนและหลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามโปรแกรมฯ สูงขึน้ ทุกชัน้ โดยมีความแตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสําคัญ .05 จะเห็นได้ว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามโปรแกรมฯทีผ่ วู้ จิ ยั นํามาใช้โดยมีประเด็น
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตาม GL Noble Denton’s Safety Culture PROFILER Model ทัง้ 10 ประเด็นและ
สร้างตามรูปแบบ มอก.18001 นัน้ มีผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยได้ มูลนิธอิ าสากูช้ พี อื่นสามารถนํ าไปใช้เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานและต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยแนะนําให้มรี ะยะเวลาดําเนินการมากขึน้ เพื่อเห็นผล
ทีช่ ดั เจนและปรับกิจกรรมต่างๆในโปรแกรมการสร้างให้มคี วามเหมาะสมตามบริบทของตนเอง

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ ดร.ชิงชัย เมธพัฒน์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.รังสรรค์ ม่วงโสรส คุณอารยา ผ่องแผ้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้คําปรึกษาแนะแนวทางการทํา
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ข้ามชาติทป่ี ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี จานวน 170 คนและจานวน 180 คน ตามลาดับ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล สภาพการทางาน
และประสบการณ์ในการทางาน ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
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และแรงงานข้ามชาติอยู่ในระดับปานกลาง แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติมพี ฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
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อุบตั ิเหตุ และการรับรู้ประโยชน์ ในการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ ที่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
P< 0.05 ข้อ มูลจากการศึก ษาในครัง้ นี้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ หัวหน้ า งาน เจ้า หน้ าที่ค วามปลอดภัย ในการท างาน
เพื่อนาไปใช้ในวางแผนช่วยลดและป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากการทางานในอนาคต อันจะนาไปสูก่ ารทางานอย่างมี
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Abstract
This research study was a cross-sectional survey. The objective of this research was to analyze
the safety behaviors at work among Thai and migrant labors in construction industry, Chonburi.
Data were collected by interviewing 170 and 180 persons. The questionnaire has four part including personal
factors, work conditions and work experience, knowledge and accidental belief, safety behavior at work.
Data were described by frequency, percentage, mean and standard deviation, and comparison of the
average two independent groups (Independent t-test). The results revealed that most of Thailand and migrant
labors has safety behavior at work moderate level. There was significant difference of safety behavior
between thai and migrant labors at P< 0.05, Perceived seriousness, perceived benefits was significant
difference at P<0.05. This study gave, used to information for supervisors and safety office in planning
to reduce and prevent accident in the workplace.
Key words: Safety behavior, Labor migrant, Construction

บทนา
ชลบุรเี ป็ นจังหวัดหนึ่งที่มกี ารเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและ
การท่องเทีย่ ว โดยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมก่อสร้างซึง่ เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มแี รงงาน
ข้ามชาติเข้ามาทางานเป็ นจานวนมาก อันเนื่องจากปญั หาการขาดแคลนแรงงานไทย จากข้อมูลสถิตแิ รงงานข้ามชาติ
ปี 2556 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทัง้ สิน้ 39,601 คน ประกอบด้วย แรงงานกัมพูชา
เมียนมา และลาว จานวน 20,223 15,374 และ4,004 คน ตามลาดับ [1] จากสถิตกิ ารประสบอันตรายจากการทางาน
ช่วงปี 2550-2554 พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็ นกิจการที่มผี ู้ประสบอันตรายจากการทางานสูงเป็ นอันดับหนึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 8.40 ต่อปี ของจานวนการประสบอันตรายทัง้ หมด[2] เนื่องจากเป็ นกิจการประเภทหนึ่งทีใ่ ช้คนงานเป็ น
จานวนมาก จากรายงาน พบว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ มาจากการกระทาของมนุ ษย์ การไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบความปลอดภัย[3] ผูท้ ท่ี างานส่วนใหญ่ ไม่ได้รบั การอบรมการ
ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และการป้องกันอันตรายจากการทางาน การขาดจิตสานึกด้านความปลอดภัย ไม่เตรียมความ
พร้อมในการทางาน ขาดความตระหนักและละเลยต่อความปลอดภัย มีเจตคติ และการรับรู้ไม่ดตี ่อความปลอดภัย [4]
ดังนัน้ การรับรูข้ องบุคคลจึงมีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจที่จะกระทาหรือมีพฤติกรรมแตกต่างกัน [13] จากข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานมาจากเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ดังนัน้ การจะลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานจึงควรเริม่ ทีก่ ารปรับพฤติกรรม
ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของแรงงานไทยและ
แรงงานข้า มชาติใ นอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง จัง หวัด ชลบุ รี เพื่อ น าไปสู่ก ารวางแผนช่ ว ยลดและป้ อ งกัน อัน ตราย
อัน เนื่ อ งมาจากการท างานในอนาคต พร้อ มทัง้ หาแนวทางในการอบรมหรือ จัด กิจ กรรมเกี่ย วกับ ความปลอดภัย
อันจะนาไปสูก่ ารทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อประเมินระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ความรูแ้ ละความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุของ
แรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ความรูแ้ ละความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุของ
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เป็ น การวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ(Survey
research)
โดยเก็ บ ข้ อ มู ล แบบภาคตั ด ขวาง
(cross – sectional study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ แรงงานในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง ประเภทงานที่พ ัก อาศัย อ าเภอศรีร าชา
จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็ น แรงงานไทย จานวน 600 คน แรงงานข้ามชาติ จานวน 570 คน (ได้แก่ แรงงานกัมพูชา
จานวน 360 คน แรงงานเมียนมา จานวน 140 คนและแรงงานลาว จานวน 70 คน) [5] ทีท่ างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า
6 เดือน หรือ 180 วัน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ มีการคัดเลือกแบบยกกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ซึง่ ในการวิจยั นี้ จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวนทัง้ สิน้ จานวน 350 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ซึง่ มีทงั ้ หมด 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกีย่ วกับ สัญชาติ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์การได้รบั อุบตั แิ หตุ การฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย
ปลอดภัย มีทงั ้ หมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกีย่ วกับความรูเ้ รื่องความปลอดภัยในการทางาน มีทงั ้ หมด 16 ข้อ ประเมินผลคะแนนของ
แบบสัมภาษณ์ซง่ึ อยู่ในช่วง 0-16 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 0-9.44 คะแนน หมายถึงความรูใ้ น
ระดับน้อย 9.60-12.64 คะแนน หมายถึงความรูใ้ นระดับปานกลาง 12.80-16 คะแนน หมายถึงความรูใ้ นระดับดี
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ ประกอบด้วย
3.1 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ มีทงั ้ หมด 15 ข้อ ประเมินผลคะแนนของแบบสัมภาษณ์
ซึง่ อยู่ในช่วง 15-75 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 0-44.25 คะแนน หมายถึงการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งใน
ระดับน้อย 45-59.25 คะแนน หมายถึงการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งในระดับปานกลาง 60-75 คะแนน หมายถึงการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งในระดับดี
3.2 การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ มีทงั ้ หมด 13 ข้อ ประเมินผลคะแนนของแบบ
สัมภาษณ์ซง่ึ อยู่ในช่วง 13-65 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 0-38.35 คะแนน หมายถึงการรับรูค้ วาม
รุนแรงในระดับน้อย 39-51.35 คะแนน หมายถึงการรับรู้ความรุนแรงในระดับปานกลาง 52-65 คะแนน หมายถึง
การรับรูค้ วามรุนแรงในระดับดี
3.3 การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ มีทงั ้ หมด 15 ข้อ ประเมินผลคะแนน
ของแบบสัมภาษณ์ซง่ึ อยู่ในช่วง 15-75 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 0-44.25 คะแนน หมายถึง
การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั ริ ะดับน้อย 45-59.25 คะแนน หมายถึงการรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั ริ ะดับปานกลาง
60-75 คะแนน หมายถึงการรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั ริ ะดับดี
3.4 การรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ มีทงั ้ หมด 14 ข้อ ประเมินผลคะแนน
ของแบบสัมภาษณ์ซง่ึ อยู่ในช่วง14-70 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 0-41.30 คะแนน หมายถึง
การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบตั ิระดับน้อย 42-55.3 คะแนน หมายถึง การรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบตั ิระดับ ปานกลาง
56-70 คะแนน หมายถึงการรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบตั ริ ะดับดี
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3.5 การรับรูร้ ะบบบริหารความปลอดภัย มีทงั ้ หมด 20 ข้อ ประเมินผลคะแนนของแบบสัมภาษณ์
ซึง่ อยู่ในช่วง 0-20 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 0-11.8 คะแนน หมายถึงการรับรูร้ ะบบบริหารความ
ปลอดภัยระดับน้อย 12-15.8 คะแนน หมายถึงการรับรู้ระบบบริหารความปลอดภัยระดับปานกลาง 16-20 คะแนน
หมายถึงการรับรูร้ ะบบบริหารความปลอดภัยระดับดี
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน แบ่งจะเป็ น 3 ด้าน มีทงั ้ หมด 34 ข้อประเมินผล
คะแนนของแบบสัมภาษณ์ซง่ึ อยู่ในช่วง 34-136 คะแนน โดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น 3 ระดับดังนี้ 34-80.24 คะแนน
หมายถึงพฤติกรรมในระดับน้อย 81.6-107.44 คะแนน หมายถึงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 108.8-136 คะแนน
หมายถึงพฤติกรรมในระดับดี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือ การวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ความถูกต้องและความครอบคลุมของข้อคาถามจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และได้ผ่านการทดสอบความเทีย่ งของแบบ
สัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึง่ เป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในพืน้ ทีอ่ ่นื
ซึง่ มีลกั ษณะการทางานคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีท่ าการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ กล้เคียง ซึง่ ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้ านการเกิดอุบตั ิเหตุ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุ การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ การรับรูอ้ ุปสรรค
ในการปฏิบ ัติเ พื่อ ป้ อ งกัน การเกิด อุ บ ัติเ หตุ แ ละพฤติก รรมความปลอดภัย ในการท างาน มีค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ า
ของครอนบาค [6] เท่ากับ α=0.88, α=0.90, α=0.93, α=0.96, α=0.94 ตามลาดับ และแบบสัมภาษณ์ความรูเ้ รื่อง
ความปลอดภัยในการทางาน และการรับรูร้ ะบบบริหารความปลอดภัย เลือกข้อทีม่ คี วามยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั และทีมผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลหลังจากได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย บู ร พา โดยด าเนิ น การเก็บ ข้อ มู ล ท าการสัม ภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 350 คน ตอบทุกข้อคาถามอย่างสมบูรณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั ิเหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติโดยใช้สถิตกิ ารเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 2 กลุ่มอิสระจากกัน (Independent t-test) [7]

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแรงงานไทย จานวน 170 คน และแรงงาน
ข้ามชาติ จานวน 180 คน ซึง่ ประกอบด้วยแรงงานกัมพูชา, เมียนมา, ลาว จานวน 100,60, 20 คน ตามลาดับ
แรงงานไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 84.7) สถานภาพโสด (ร้อยละ 62.9) มีอายุเฉลีย่ 31.28 ± 6.07 ปี
ส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 97.1) ลักษณะงานทีท่ าส่วนใหญ่
คือ งานไม้ งานปูน (ร้อยละ 62.4) คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) ไม่เคยได้รบั อุบตั ิเหตุจากการทางาน และ
ได้รบั การฝึ กอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทางาน และแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 76.1)
สถานภาพโสด(ร้อยละ 61.7) มีอายุเฉลีย่ 25.49 ± 4.50 ปี ส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่
ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 96.1) ลักษณะงานทีท่ าส่วนใหญ่ คือ งานไม้ งานปูน (ร้อยละ 75.0) คนงานก่อสร้างส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 79) ไม่เคยได้รบั อุบตั เิ หตุจากการทางาน และได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทางาน
2. ข้อมูลด้านความรูเ้ รื่องความปลอดภัยในการทางาน พบว่า แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ มีความรูเ้ รื่อง
ความปลอดภัยในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.58 ± 2.43, 9.78 ± 2.58 ตามลาดับ
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3. ข้อมูลด้านความเชื่อเกีย่ วกับการเกิดอุบตั ิเหตุ พบว่า แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ มีการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 63.22 ± 7.24, 63.55 ± 7.65 ตามลาดับ มีการรับรูค้ วาม
รุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 55.68 ± 5.51, 53.72 ± 7.42 ตามลาดับ มีการรับรู้
ประโยชน์ในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 64.90 ± 6.24, 62.99 ± 7.53 ตามลาดับ
มีการรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ28.10 ± 10.08, 26.37 ± 8.71
ตามลาดับ และมีการรับรูร้ ะบบบริหารความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 13.61 ± 3.21,
14.11 ± 2.96 ตามลาดับ
4. ข้อมูลด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน จาการศึกษา พบว่า ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 103.37 ± 6.42, 101.96 ±
5.91 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 29.05 ± 4.41, 29.58 ± 3.31 ตามลาดับ ด้านการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 32.10 ± 3.55, 30.82 ± 3.60 ตามลาดับ
และด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 42.21 ± 2.42, 41.55 ± 2.42 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมในการทางาน ความรู้ ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ ของแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ระดับ (ร้อยละ)
ตัวแปร
ดี
ปานกลาง
น้อย
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
- แรงงานไทย
45(26.5) 125(73.5) 0(0.0)
- แรงงานข้ามชาติ
30(16.7) 150(83.3) 0(0.0)
ความรูเ้ รื่องความปลอดภัยในการทางาน
- แรงงานไทย
36(21.2) 83(48.8)
51(30.0)
- แรงงานข้ามชาติ
45(25.0) 77(42.8)
58(32.2)
ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
- แรงงานไทย
133(78.2) 33(19.4)
4(2.4)
- แรงงานข้ามชาติ
135(75.0) 42(23.3)
3(1.7)
การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุ
- แรงงานไทย
133(78.2) 37(21.8)
0(0.0)
- แรงงานข้ามชาติ
111(61.7) 62(34.4)
7(3.9)
การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
- แรงงานไทย
159(93.5) 11(6.5)
0(0.0)
- แรงงานข้ามชาติ
134(74.4) 41(22.8)
5(2.8)
การรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
- แรงงานไทย
2(1.2)
19(11.2)
149(87.6)
- แรงงานข้ามชาติ
1(0.6)
11(6.1)
168(93.3)
การรับรูร้ ะบบบริหารความปลอดภัย
- แรงงานไทย
45(26.5) 84(49.4)
41(24.1)
- แรงงานข้ามชาติ
58(32.2) 91(50.6)
31(17.2)
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5. ผลการเปรียบเทียบ ความรู้ ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั ิเหตุ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ พบว่า ความรูเ้ รื่องความปลอดภัยในการทางาน ไม่แตกต่างกัน (P = 0.455)
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติมพี ฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน มีความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ ในด้านการ
รับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบตั ิ เหตุ และการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ ความรู้ ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ระหว่าง
แรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
แรงงานไทย
( n = 170 )
ความรู้ เ รื่ อ งความปลอดภั ย ในการ 9.58 ± 2.43 (4.0-16.0)
ทางาน
ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ
- การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิด 63.22 ± 7.24(37.0-75.0)
อุบตั เิ หตุ
- การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิด 55.68 ± 5.51(40.0-65.0)
อุบตั เิ หตุ
- การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั ิ 64.90 ± 6.24(43.0-75.0)
เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
- การรับรูอ้ ุปสรรคในการปฏิบตั ิ 28.10 ± 10.1(14.0-70.0)
เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
- การรั บ รู้ ร ะบบบริ ห ารความ 13.61 ± 3.21(2.0-20.0)
ปลอดภัย
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการ 103.37 ± 6.42(88.0ทางาน
122.0)
ข้อมูลนาเสนอในรูปของ X ± SD (min-max)
ตัวแปร

แรงงานข้ามชาติ
( n = 180 )
9.78± 2.58(4.0-16.0)

สถิตทิ ดสอบ
t
p
-0.747 0.455

63.55± 7.65(34.0-75.0)

-0.409

0.683

53.72 ± 7.42(30.0-65.0)

2.806

0.005

62.99 ± 7.53(37.0-75.0)

2.575

0.010

26.37 ± 8.71(14.0-70.0)

1.718

0.087

14.11 ± 2.96(5.0-20.0)

-1.495

0.136

101.96± 5.91(85.0118.0)

2.136

0.033

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติมพี ฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภั ย
ในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ อยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะคนงานก่อสร้างมีการปฏิบตั ิงานตามระเบียบ
ปฏิบตั ิงานทุกขัน้ ตอน มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ใน
การปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ยังให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทางานและ
การปฏิบตั ติ ามวิธกี ารปฏิบตั งิ าน [8] และคนงานยังแสดงให้เห็นว่าปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็ นอันตราย ไม่อยู่ในสภาพทีเ่ สีย่ งต่อ
การเกิดอุบตั เิ หตุ และการกระทาอื่นๆอันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน [9] การปฏิบตั นิ นั ้ ต้องมีความเชื่อว่า
เป็ นการกระทาทีด่ ี มีประโยชน์ และเหมาะสม ดังนัน้ การตัดสินใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคาแนะนาก็ขน้ึ อยู่กบั การเปรียบเทียบ
ถึงข้อดี และข้อเสียของพฤติกรรมนัน้ โดยเลือกปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [14]
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ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางานของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติอยู่ ในระดับปานกลาง แรงงาน
ได้รบั คาแนะนาจากหัวหน้างานในการทางานแต่ละวัน เช่นคนงานรู้ว่าการทางานบนที่สงู ขณะมีพายุ ลมแรง ฝนตก
หนัก หรือฟ้าคะนอง เป็ นการทางานที่ไม่ควรปฏิบตั ิ และมีความรู้ว่าการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สามารถป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทางานได้ สอดคล้องรายงานการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน
ของช่างพิมพ์ ผลการศึกษา ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าช่าง
พิม พ์ มีค วามรู้ เ กี่ย วกับ การป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการท างานเพิ่ม มากขึ้น พฤติ ก รรมการการป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ
จากการทางานก็จะดีขน้ึ [10]
ความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ ของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ในด้านการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่ อการเกิด
อุบตั ิเหตุ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดอุบตั ิ การรับรู้ประโยชน์ ในการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุอยู่ระดับมาก
สอดคล้อ งกับรายงานการศึก ษาพฤติก รรมการป้ อ งกัน อุ บ ัติเ หตุ จ ากการท างานของช่า งพิมพ์ พบว่า ถ้า ช่า งพิม พ์
มีก ารรับ รู้โ อกาสเสี่ย ง การรับ รู้ป ระโยชน์ ใ นการปฏิบ ัติเ พื่อ ป้ องกัน อุ บ ัติเ หตุ ดี พฤติก รรมการป้ อ งกัน อุ บ ัติเ หตุ
จากการทางานก็จะเพิม่ มากขึน้ [10] การรับรูร้ ะบบบริหารความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากพนักงาน
จะได้รบั ความรูค้ าแนะนาเกีย่ วกับความปลอดภัยจากหัวหน้างาน เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน ซึ่งการแนะนา
ดัง กล่ า วอาจกระจายสู่พ นั ก งานไม่ ท ัว่ ถึง สอดคล้อ งกับ รายงานการศึก ษาการรับ รู้ก ารบริห ารความปลอดภัย
ของพนักงานฝา่ ยผลิต ทีม่ กี ารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบตั เิ หตุโดยการจัดให้มนี ิทรรศการความ
ปลอดภัย การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย [11] การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุอยู่
ระดับน้อย ดังนัน้ อุตสาหกรรมก่อสร้างควรมีการดาเนินงานให้คนงานรับรูแ้ ละขัดขวางอุปสรรคของการเกิดอุบตั เิ หตุ ให้
มีน้อยทีส่ ดุ เช่น การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีช่ ดั เจน เพียงพอ
ผลการเปรีย บเทีย บ ความรู้ ความเชื่ อ ด้ า นการเกิด อุ บ ัติ เ หตุ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการท างาน
ระหว่ า งแรงงานไทยกับ แรงงานข้า มชาติ พบว่ า แรงงานไทยและแรงงานข้า มชาติมีพ ฤติก รรมความปลอดภัย
ในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ (P<0.05) มีความเชื่อด้านการเกิดอุบตั เิ หตุ ในด้านการรับรู้
ความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุ และการรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ(P<0.05) อาจเนื่องมาจากแรงงานได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทางานจากหัวหน้างาน
อย่างสม่าเสมอ ได้รบั การส่งเสริมให้มพี ฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีนโยบายเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยในการทางาน สอดคล้องกับ ศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยของคนงาน
โรงงานทาแผ่นรองรับ สินค้าจากไม้ยางพารา เก็บข้อ มูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่า งคือคนงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในแผนกการผลิตของโรงงานทาแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ยางพารา(พาเลต) ทัง้ เพศชายและเพศหญิงจากทัง้ หมด
ซึง่ มีจานวนคนงานอยู่ประมาณ 200 คน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
จากการทางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน เนื่องมาจากคนงานได้รบั การสนับสนุ น
ให้มพี ฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ มีนโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทางานอย่างเคร่งครัด [12]

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนัน้ อุตสาหกรรมก่อสร้างควรมีการดาเนินงานโดยการหากิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้คนงาน
ก่อสร้างเกิดการปฏิบตั ใิ นด้านความปลอดภัยในการทางานอย่างสม่าเสมอ
2. ควรมีการส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆโดยให้แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม
เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้คนงานมีจติ สานึกและตระหนักถึงการทางานอย่างปลอดภัย
3. การให้ความรูค้ วามเข้าใจสาหรับแรงงานทีย่ งั มีความรูค้ วามเข้าใจไม่ถูกต้องในการปฏิบตั งิ าน เกีย่ วกับ ป้าย
แจ้งเตือนอันตรายในการทางาน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทางานและการจัดวาง
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เครื่องมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นระเบียบ เพื่อลดความผิดพลาดหรือลดความเสีย่ งต่อการประสบอันตราย
จากการทางาน
4. การจัดทาคู่มอื ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง เพื่อให้คนงานก่อสร้างใช้เป็ นแนวทางในการปลุก
จิตสานึกด้านความปลอดภัยในการทางานและในการป้องกันอุบตั เิ หตุในงานก่อสร้าง
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การประเมิ นความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริ โภคพืชผักในกว๊านพะเยาของ
ประชาชนที่อาศัยรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
Health risk assessment from vegetable consumption around Kwan Phayao,
Phayao Province
สมคิด จูหว้า 1* รัตนา ทรัพย์บาํ เรอ และ รุง่ วงศ์วฒ
ั น์
1*
Somkid Juwa , Ratana Sapbamrer and Rung Wongwat
0

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพของ
ประชาชนที่บริโภคพืชผักในกว๊ านพะเยา ประเมินปริม าณอาหารที่ส ามารถบริโ ภคได้อย่ างปลอดภัย เทีย บกับ ค่ า
Acceptable daily intake (ADI) จากการศึกษาพบว่า
จากการตรวจวิเคราะห์ในพืชผัก ทัง้ 7 ชนิด คือ ผักอีฮนี ผักบุง้ ผักตบ ผักกระเฉด บัวแดง บังสาย และผักปอด
พบว่าไม่พบการปนเปื้ อนสารแคดเมีย่ ม แต่ทุกตัวอย่างวิเคราะห์พบสารตะกัวอยู
่ ่ในปริมาณ 0.0325 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ในการประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการบริโภคพืชผักที่ปนเปื้ อนสารตะกัว่ พบว่าผู้บริโภคพืชผักจะได้รบั สาร
ตะกัวเฉลี
่ ย่ ใน 1 วัน เท่ากับ 4.84 µg/day ซึง่ มีค่าน้อยกว่าค่า TDI ถึง 42 เท่า (ค่า Tolerable daily intake (TDI) มีค่า
เท่ากับ 3.6 µg/kg body weight/day) สรุปได้ว่าประชาชนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย

คําสําคัญ: ความเสีย่ งทางสุขภาพ ตะกัว่ แคดเมีย่ ม กว๊านพะเยา

Abstract
The purposes of this study were to study pattern, food consumption behavior and health risk
assessment from vegetable consumption around Kwan Phayao, Phayao Province. In addition, acceptable
daily intake (ADI) was also investigated.
This study found that cadmium was not detected in vegetable samples. Concentrations of Lead (Pb) in
all vegetable were found 0.025 mg/kg. Human health risk assessment found that consumer intake lead form
eating vegetable was 4.48 µg/day, lower than the TDI 42 fold (Tolerable Daily intake (TDI) of 3.6 micrograms
of lead, 1 kilogram of body weight 1 day). In conclusion of this study, adverse health effects may not occur.
Key words: Health risk assessment, Lead, Cadmium, Kwan Phayao
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บทนํา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็ นทะเลสาบนํ้ าจืดใหญ่ เป็ นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ
อันดับ 3 ของประเทศไทย (รองจาก หนองหาน และ บึงบอระเพ็ด) คําว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" เป็ น
แหล่งนํ้าธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทวิ เขาเป็ นฉากหลัง เกิดจากนํ้าทีไ่ หลมาจากห้วยต่างๆ 18 สาย มีปริมาณนํ้าเฉลีย่
ปี ละ 29.40 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพนั ธ์ปลาและสัตว์น้ํ าจืดกว่า 48 ชนิด มีเนื้อที่ 12,831 ไร่ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่างๆ
ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วนทําให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สวยงามประทับใจผู้พบเห็นจนอาจจะ
กล่าวได้ว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ทก่ี ว๊าน
สภาพของกว๊านพะเยาในปจั จุบนั บริเวณกลางกว๊านมีลําแม่น้ํ าเรียกกันว่าแม่น้ํ าอิงไหลผ่าน เป็ นทีร่ ะบายนํ้ าของ
กว๊านพะเยา นอกจากนัน้ ยังมีลําห้วยอีกหลายห้วยเป็ นทางนํ้ าไหลเข้าบึงในฤดูฝน เช่น ห้วยฮองไฮ ห้วยแม่ตํ๋า และห้วยแม่
ไสล กว๊านพะเยามีน้ําตลอดปี แต่ไม่มาก ส่วนมากของกว๊านมีน้ําอยู่เล็กน้อยและเป็ นทีต่ ้นื เขิน กอบไปด้วยหญ้าสูงหลายชนิด
และมีผ ักตบชวา กระจับ บัว สาหร่ ายหลายพันธุ์ ฤดูแล้งบางตอนเห็นตลิ่งได้ถนัด และมีดอนอยู่กลางกว๊ านเป็ นแห่ งๆ
ด้านตะวันตกของกว๊านจดนาของราษฎรเป็ นส่วนมากด้านเหนือใต้ตดิ หมู่บา้ น และนาของราษฎรบ้างเล็กน้อย ด้านตะวันออก
ติดหมู่บ้านของราษฎร และติดถนนสายลําปาง –เชียงราย ระดับนํ้ าในกว๊านพะเยาจาการสํารวจเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2552 นํ้าในกว๊านมีน้อย กล่าวคือ ระดับนํ้ามีน้ําประมาณ 1 เมตร บางตอนทางด้านตะวันตกของกว๊านมีความลึกเพียง 30-40
เซนติเมตร แต่ทท่ี อ้ งกว๊านจะวัดได้ในราว 1.50 - 2 เมตร ในฤดูทม่ี นี ้ํามากทีส่ ุดจะมีความลึกราว 4 เมตร แต่ในฤดูแล้งจะ
ลดลงมากเพียง 1 เมตร เป็ นอย่างมาก [1]
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในกว๊านพะเยา ในกว๊านพะเยามีผกั ตบชะวามีมากประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ ทีน่ ้ําใน
กว๊าน ผักตบชะวาไม่อยู่เป็ นทีท่ างและมักจะอยู่เป็ นแห่งๆ ทีก่ ระจัดกระจายอยู่มนี ้อย ติดค้างอยู่ตามริมกว๊านก็มมี าก เวลามี
ลมจัดและนํ้าในกว๊านมาก ลมมักจะพัดผักตบชะวาใหญ่ๆ ย้ายทีไ่ ปได้ไกลๆ และไปติดรวมกันเป็ นแห่งๆ ผักตบชวาในกว๊าน
นัน้ แสดงว่ามีมานาน ต้นจึงงามใหญ่ และสูงใหญ่ ผักตบชวาไม่มปี ระโยชน์อย่างใด นอกจากจะเป็ นที่อาศัยของปลา หญ้า
ต่างๆ ในกว๊านพะเยามีหญ้าหลายชนิด เช่นหญ้าปล้อง หญ้าเค้านกขึน้ อยู่ทวไปถ้
ั ่ าในฤดูแล้งนํ้าลดลงต้นหญ้าจะขึน้ งาม และ
เป็ นกอสูง ๆ โดยมีมากอยู่ทางด้านใต้ แหน สาหร่าย บัว และกระจับ แหนมีบา้ งเล็กน้อยเป็ นบางตอน สาหร่ายมีมากทางด้าน
เหนือของบึง พันธุ์ปลา มีหลายชนิด ปลานํ้ าจืดธรรมดาส่วนมากมีในกว๊าน เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาเค้า ปลา
สร้อย ปลากด ปลาดุก ปลาไหล ปลาปี ก (ตะเพียน) ปลาปกั เป้า ปลาชิด (ปลาสร้อยเล็ก) ปลาตอง (ปลากราย) ปลาสลิด ปลา
กระดี่ ปลาแขยง ปลาซิว และปลาท้องพลุ และจาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในกว๊านพะเยา โดยศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ประมงนํ้าจืดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2553 พบว่าคือค่าความสกปรกของคุณภาพนํ้าอยู่ในขัน้ วิกฤต (ค่า BOD มีค่า
มากกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ ปริมาณแอมโมเนียรวม มีค่ามากกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร) มาก [1]
กว๊านพะเยานับว่าเป็ นแหล่งนํ้าทีส่ าํ คัญของประชาชนจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะประชาชน ทีอ่ าศัยอยู่บริเวณริมกว๊าน
ซึ่งจะมีอาชีพในการทําประมงพื้นบ้าน การจับสัตว์น้ํ ามาเพื่อบริโภค การเก็บพืชผักที่อยู่ในกว๊านมาบริโภค แต่เนื่องจาก
กว๊านเป็ นแหล่งรวมของนํ้าทีไ่ หลมากจากสถานทีต่ ่างๆ ทัง้ ทีม่ าจากกการชะล้างพืน้ ทีก่ ารเกษตร การปล่อยนํ้าเสียจากชุมชน
รอบกว๊านลงสู่กว๊านพะเยา ซึง่ อาจมีการปนเปื้ อนของโลหะหนักทีส่ ําคัญได้แก่ สารแคดเมีย่ มและตะกัว่ อันมีผลทําให้โลหะ
หนักนัน้ มีการปนเปื้ อนและสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะสัตว์น้ํ าจืดและพืชผักที่อยู่ในกว๊าน เมื่อประชาชนนํ าอาหาร
จากกว๊านพะเยามาบริโภค อาจส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กําหนดค่าสูงสุดในการ
รับแคดเมี่ยมเข้าสู่ร่ายกายจากการบริโภคอาหาร ไม่เกิน 7 µgCdkg-1 ต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 60 µg ต่อคนต่อวัน
สําหรับผูท้ ม่ี นี ้ําหนัก 60 kg [2] ส่วนสารตะกัวมี
่ รายงานผลจากการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าตะกัวเป็
่ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้
เกิดเป็ นมะเร็งในหนู ทดลอง แต่ในมนุ ษย์ยงั ไม่มหี ลักฐานทีเ่ พียงพอที่สนับสนุ นการเกิดเป็ นมะเร็งในมนุ ษย์ Environmental
Protection Agency (EPA) ไม่ได้กําหนดปริมาณของตะกัวที
่ ส่ ามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยตลอดชีวติ ของมนุ ษย์ (Oral
Reference Dose; RfD) เนื่องจากการศึกษาหลายการศึกษาพบว่าตะกัวไม่
่ สามารถบอกระดับของค่าความทน (Threshold)
ทีช่ ดั เจนได้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้ค่ามาตรฐานของ Joint FAO/WHO Expert Committee on เป็ นมาตรฐานการประเมินความเสีย่ ง
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ในการศึกษาการประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการบริโภคพืชผักในกว๊านพะเยา ของประชาชนทีอ่ าศัยรอบ
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ที่
รอบกว๊านพะเยา และเพื่อประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการได้รบั สารแคดเมีย่ มและตะกัว่ จากการบริโภคพืชผักที่
นํามาจากกว๊านพะเยา และประเมินปริมาณอาหารทีส่ ามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยเทียบกับค่า Acceptable Daily
Intake(ADI)

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
พืน้ ทีศ่ กึ ษา
ในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา ทีใ่ ช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยาในการเกษตร การบริโภคสัตว์น้ําจืด พืชผัก ปลานํ้าจืด
โดยศึกษาในพืน้ ทีต่ ําบลบ้านตุ่น ตําบลแม่ใส ตําบลบ้านสางและตําบลบ้านต๋อม จํานวน 4 ตําบล

ภาพที่ 1 ภาพกว๊านพะเยา
ประชากรและตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
พืชผัก เก็บตัวอย่างพืชผักรอบกว๊านพะเยา ทีป่ ระชาชนนิยมนํามาบริโภค โดยทําการเก็บจํานวน 7 ชนิด ได้แก่
ผักปอด บัวสาย บัวแดง ผักอีฮนี ผักกระเฉด ผักตบ และผักบุง้
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การศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ประชากรที่อาศัยอยู่รอบกว๊าน
พะเยา จํานวน 22,711 คน [3] ทําการสุม่ ตัวอย่างจากประชากรโดยใช้สตู รของ Yamane ตามสูตรดังนี้
n
เมื่อ

N
(1+Ne2)

=

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร (22,7111)
e = ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กําหนดให้เท่ากับ 0.05
แทนค่า
22,711
n
=
1 + (22,711)(0.05)2

= 393
ดังนัน้ n ทีไ่ ด้จากการคํานวณครัง้ นี้ เท่ากับ 393 คน (ปรับเพิม่ เป็ น 395 คน)
ผูว้ จิ ยั จะเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคพืชผักของประชาชนใน
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปนเปื้ อนสารแคดเมีย่ ม ศึกษาแบบแผนการบริโภคอาหาร 1 สัปดาห์ ปริมาณทีป่ ระชาชนบริโภคพืชผักต่อ
มือ้ และชนิดของพืชผักทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีน่ ิยมบริโภคมากทีส่ ดุ เรียงตามลําดับ เพื่อใช้ในการคํานวณและประเมินความ
เสีย่ ง ในการสัมผัสสารแคดเมีย่ มและสารตะกัวจากการบริ
่
โภคอาหาร
เครื่องมือการศึกษา วิธกี ารเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืชผัก
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
1. ซองซิปล๊อค บรรจุตวั อย่างพืชผัก
2. ป้ายเขียนชื่อตัวอย่าง
3. ปากกาเคมี
4. ถุงมือยาง
วิธกี ารเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างพืชผัก จะเก็บเฉพาะพืชผักทีป่ ระชาชนนิยมบริโภคและเป็ นพืชผักทีป่ ลูกในกว๊าน
พะเยา โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1.ทําการชังนํ
่ ้าหนักตัวอย่าง บดตัวอย่างและคลุกเคล้า เก็บรักษาตัวอย่างในตูเ้ ย็นทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ กว่า
-20ºC จนกว่าจะทําการวิเคราะห์
2.วิเคราะห์โลหะในพืชผักด้วย Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
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เครื่องมือการศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แบบสอบถามความถีอ่ าหารบริโภคกึง่ ปริมาณ (Semi-Quantitative Food Frequency
Questionnaire: SFFQ) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ
นํ้าหนักร่างกาย สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ของครอบครัว ภูมลิ ําเนา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน อาชีพหลัก พฤติกรรมการบริโภคอาหารทัวไป
่
ส่ ว นที่ 2 ใช้ แ บบสอบถามความถี่ อ าหารบริ โ ภคกึ่ ง ปริ ม าณ (Semiquantitative Food
Frequency
Questionnaire: SFFQ) หาชนิดและปริมาณที่รบั ประทานอาหารประเภทพืชผักของประชาชนในพื้นที่ศกึ ษา โดย
ประยุกต์จากแบบ Food Frequency Questionnaire และ Food Record กลุ่มตัวอย่างบันทึกรายละเอียดตาม
แบบสอบถามใน 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย
ความถีข่ องการบริโภคพืชผักต่อสัปดาห์
ชนิดของพืชผักทีบ่ ริโภค
การประมาณขนาดนํ้าหนักพืชผักทีบ่ ริโภคต่อมือ้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างระบุจํานวนขนาดอาหารเทียบเคียงกับ
Model ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ แล้วให้ประชาชนประมาณขนาดจากตัวอย่าง เช่น ขนาดเท่ากับกักไม้ขดี จํานวนกี่ชอ้ นโต๊ะ
จํานวนกีช่ น้ิ เพื่อเป็ นการประมาณค่านํ้าหนักของมือ้ อาหาร
การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รบั สารแคดเมีย่ มและตะกัว่
การศึกษาการประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพของประชาชนทีบ่ ริโภคอาหารในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้คอื
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณสารแคดเมี่ยมและตะกัวที
่ ่ปนเปื้ อนและการตกค้างของ
สารแคดเมีย่ มและตะกัวในพื
่ ชผัก
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมการและแบบแผนการบริโภคอาหารของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่รอบกว๊านพะเยา
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ซึง่ จะทําการสํารวจก่อนการ
เก็บตัวอย่างพืชผัก เพื่อทราบถึงชนิด ขนาดนํ้ าหนัก ปริมาณของการบริโภคพืชผักต่อมือ้ (กรัม) ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในการ
บริโภคของประชาชน สําหรับใช้เป็ นค่ามาตรฐานในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ในการนําไปคํานวณความเป็ นพิษและผลต่อสุขภาพ
แยกตามชนิด ทีป่ ระชาชนนิยมบริโภค
ขัน้ ตอน 3 ประเมินความเสีย่ งและผลต่อสุขภาพจากการได้รบั สารแคดเมีย่ มและตะกัวโดยการบริ
่
โภคพืชผัก
ของประชาชนในพื้นที่ และประเมินปริมาณพืชผักทีส่ ามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยเทียบกับค่า Acceptable daily
intake (ADI)
3.1 ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ ง
เป็ นการประเมินความน่าจะเป็ นของผลเสียต่อสุขภาพ จากมลพิษสิง่ แวดล้อมโดยประเมินความเป็ นพิษ
ของสารปนเปื้ อนในพืชผัก สัมพันธ์กบั ปริมาณ และพฤติกรรมการบริโภค [4] ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนได้แก่
Hazard Identification: เป็ นขัน้ ตอนที่ระบุ และค้นหาว่าสารเคมีอนั ตรายใดบ้างในสิง่ แวดล้อมนัน้ ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและจําเป็ นต้องแก้ไข ในการศึกษานี้คอื สารแคดเมีย่ มและตะกัว่ [5]
Dose-Response Assessment: เป็ นขัน้ ตอนของการตรวจสอบความเป็ นพิษของสารเคมี โดยดูจาก
ความสัมพันธ์ของปริมาณการรับเข้าสูร่ ่างกายกับผลเสียทีเ่ กิดต่อสุขภาพ โดยครอบคลุม Non-carcinogenic Risks
และ Carcinogenic Risks ซึง่ Non-carcinogenic Risks มี dose-response relationship curve เป็ นแบบ Threshold
ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ reference dose (RfD) and health advisory (HA) ส่วน Carcinogenic
Risks
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มี dose-response relationship curve เป็ นแบบ Stochastic ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ Cancer slope
factor (CSF)
Exposure Assessment: เป็ นขัน้ ตอนของการประเมินความเสีย่ งจากการสัมผัสสารเคมี โดยทางเข้าสู่
ร่างกาย เช่น ทางเดินอาหาร ผิวหนัง ทางเดินหายใจ โดยประมาณการจาก Reasonable Maximum Exposure
Assumption ในการศึกษานี้หมายถึงการประเมินปริมาณสารแคดเมีย่ มและตะกัวที
่ ่ได้จากการบริโภคพืชผัก ในพื้นที่
ศึกษา สูตรทีใ่ ช้คอื
CDI

=

C x CF x IR x EF x ED
BW x AT x 365d/y

CDI

= Chronic daily intake of a specific chemical ปริมาณสารเคมีทผ่ี บู้ ริโภค
ได้รบั จากการบริโภคพืชผัก (mg/kg-day)
C = Chemical concentration หรือปริมาณสารเคมีในพืชผัก(mg/kg)
CF
= Conversion factor (mg/kg)
IR = Ingestion rate หรือ ปริมาณพืชผักทีบ่ ริโภคโดยเฉลีย่ (g/day)
EF
= Exposure frequency หรือ ความถีใ่ นการสัมผัส (days/year)
ED
= Exposure duration หรือ ระยะเวลาในการสัมผัส (years)
BW
= body weight หรือ นํ้าหนักตัวของผูบ้ ริโภคโดยเฉลีย่ ตามกลุ่มอายุ และ เพศ (kg)
AT
= Averaging time ระยะเวลาเฉลีย่ (period over which exposure is averaged, days)
•

Risk Characterization: เป็ นการประมาณการผลเสียต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหาร ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปนเปื้ อน
สารแคดเมีย่ มและตะกัว่ โดย มีสตู รการคํานวณดังนี้

ถ้าค่าของ
ถ้าค่าของ

Estimated Intake (mg/kg-day)

HQ

=

HQ ≤ 1
HQ > 1

: ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
: อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

Reference Dose (mg/kg-day)
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ผลการศึกษา

ผลการประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพ
1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแคดเมีย่ มและตะกัวที
่ ส่ ะสมในพืชผัก
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแคดเมีย่ มและตะกัวที
่ ส่ ะสมในพืชผัก โดยเก็บตัวอย่างพืชผักที่ประชาชนในพื้นที่
นิยมบริโภค ทัง้ หมด 7 ชนิด คือ ผักอีฮนี ผักบุง้ ผักตบ ผักกระเฉด บัวแดง บังสาย และผักปอด ผลการตรวจวิเคราะห์
พบว่าพืชผักทุกชนิดไม่มกี ารปนเปื้ อนสารแคดเมีย่ ม ส่วนการปนเปื้ อนสารตะกัวพบว่
่
าพืชผักทุกชนิดมีค่าการปนเปื้ อน
สารตะกัวอยู
่ ่ท่ี 0.0325 mg/kg เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอาหารของประเทศไทยซึ่งต้องมีการปนเปื้ อนของ
สารแคดเมีย่ มไม่เกิน 0.2 mg/kg และสารตะกัวไม่
่ เกิน 1 mg/kg [6] พบว่าพืชผักทุกตัวอย่างมีค่าการปนเปื้ อนไม่เกินค่า
มาตรฐาน (ตาราง 1)

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแคดเมีย่ มและตะกัวที
่ ส่ ะสมในพืชผักในกว๊านพะเยา
ที่

ผลการวิเคราะห์
แคดเมีย่ ม (mg/kg)
ตะกัว่ (mg/kg)
ไม่พบ
0.0325
ไม่พบ
0.0325
ไม่พบ
0.0325
ไม่พบ
0.0325
ไม่พบ
0.0325
ไม่พบ
0.0325
ไม่พบ
0.0325

ชนิดสัตว์น้ําจืด

1
ผักอีฮนี
2
ผักบุง้
3
ผักตบ
4
ผักกระเฉด
5
บัวแดง
6
บัวสาย
7
ผักปอด
หมายเหตุ LOD = 0.0008 mg/l

2. ผลการศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 74.68 อายุอยู่ในช่วง 31 – 45
ปี ร้อยละ 39.24 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 46 – 60 ปี ร้อยละ 35.19 มีน้ําหนักส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 55 กิโลกรัม
ร้อยละ 50.13 กลุ่มตัวอย่างมีน้ําหนักเฉลีย่ เท่ากับ 56.5 กิโลกรัม โดยทีเ่ พศชายมีน้ําหนักเฉลีย่ เท่ากับ 59.3 กิโลกรัม
เพศหญิงมีน้ําหนักเฉลีย่ เท่ากับ 54.2 กิโลกรัม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 97.97 นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพ
สมรสเป็ นคู่ ร้อยละ 82.28 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบชัน้ ประถมศึกษา ร้อยละ 92.41 รองลงมาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 4.81 สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4 – 6 คน ร้อยละ 52.41
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.91 ประกอบอาชีพทํานา รองลงมาร้อยละ 29.87 ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วน
ใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อปี มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 78.23 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85.06 อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
ตัง้ แต่เกิด มีเพียงร้อยละ 14.94 ทีย่ า้ ยมาจากพืน้ ทีอ่ ่นื ระยะเวลาทีก่ ลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ ร้อยละ 83.29
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีม่ ากกว่า 30 ปี กลุ่มตัวอย่างตามการใช้ประโยชน์จากนํ้าจากกว๊านพะเยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้น้ําในการเกษตร ร้อยละ 94.18 รองลงมา นํานํ้ากว๊านมาใช้ในการชะล้างภาชนะต่างๆ และชําระร่างกาย คิดเป็ นร้อย
ละ 56.71 และ 35.70 ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ปรุงอาหารรับประทานทีบ่ า้ นคิดเป็ นร้อยละ 94.68 และมีกลุ่มตัวอย่างทีซ่ อ้ื อาหารถุงมา
รับประทานที่บ้าน คิดเป็ นร้อยละ 5.32 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะเป็ นผูไ้ ปเลือกซือ้ อาหารเอง คิดเป็ นร้อยละ 75.70
รองลงมากลุ่มตัวอย่างจะให้ค่สู มรสไปซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 19.75 และกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยจะให้บุตรหลานไปซือ้ คิด
เป็ นร้อยละ 4.56
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะเป็ นผูป้ ระกอบอาหารในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 76.71 รองลงมากลุ่มตัวอย่างจะให้ค่สู มรส
ประกอบอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 19.49 และกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยทีจ่ ะให้เป็ นบุตรหลานประกอบอาหาร คิดเป็ นร้อยละ
3.80
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านคิดเป็ น ร้อยละ 90.89 รองลงมากลุ่มตัวอย่างจะไป
รับ ประทานอาหารนอกบ้า นประมาณสัป ดาห์ล ะครัง้ คิด เป็ น ร้อ ยละ 7.34 และกลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นน้ อ ยจะออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้านทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 1.77
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคผักบุง้ คิดเป็ นร้อยละ 72.66 รองลงมาได้แก่ ผักกระเฉด ผักปอด ผักอีฮนี บัว
สาย และบัวแดง คิดเป็ นร้อยละ 61.77, 45.32, 26.84, 24.05 และ 18.73 ตามลําดับ แหล่งที่มาของพืชผักทีน่ ํ ามา
บริโภคส่วนใหญ่มาจากการซือ้ /เก็บจากกว๊านพะเยา คิดเป็ นร้อยละ 62.03 รองลงมา กลุ่มตัวอย่างปลูกผักรับประทาน
เอง คิดเป็ นร้อยละ 55.19 และกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบแหล่งทีม่ าของพืชผัก คิดเป็ นร้อยละ 28.61กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความถีใ่ นการบริโภคพืชผักอยูใ่ นช่วง 6 – 10 มือ้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ น ร้อยละ 75.70 รองลงมากลุ่มตัวอย่าง มีความถีใ่ น
การบริโภคพืชผักอยู่ในช่วง 0 – 5 มือ้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 16.46 และกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยทีม่ คี วามถี่ในการ
บริโภคพืชผักอยู่ในช่วง 16 – 20 มือ้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.78
ค่าเฉลีย่ ของปริมาตรการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างต่อมือ้ เท่ากับ 130 กรัม โดยในภาพรวมค่าเฉลีย่ การบริโภค
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ี 8 มือ้ ต่อสัปดาห์ และมีค่าเฉลีย่ การบริโภคพืชผักทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 เท่ากับ 12 มือ้ /สัปดาห์
ค่าการบริโภคพืชผักทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 พบว่า ผักกระเฉดมีปริมาณการบริโภคสูงสุด เท่ากับ 300 กรัม/วัน รองลงมา
ได้แก่ ผักบุง้ มีค่าการบริโภค เท่ากับ 275 กรัม/วัน พืชผักทีม่ คี ่าการบริโภคทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 ตํ่าสุดได้แก่ บัวแดง มี
ค่าการบริโภคเท่ากับ 125 กรัม/วัน
3. การประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการบริโภคพืชผักของประชาชนในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา
จากการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนของสารแคดเมีย่ มในพืชผักจากกว๊านพะเยาทีป่ ระชาชนนิยมนํามาบริโภค
ทัง้ 7 ชนิด ได้แก่ ผักอีฮนี ผักบุ้ง ผักตบ ผักกระเฉด บัวแดง บัวสาย และผักปอด ไม่พบมีการปนเปื้ อนของสารแค
ดเมีย่ ม ดังนัน้ ประชาชนสามารถนําพืชผักทัง้ 7 ชนิดมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยทีจ่ ะไม่ได้รบั ผลกระทบจากสารแค
ดเมีย่ ม
จากการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนของสารตะกัวในพื
่ ชผักจากกว๊านพะเยาทีป่ ระชาชนนิยมนํามาบริโภค ทัง้ 7
ชนิด ได้แก่ ผักอีฮนี ผักบุง้ ผักตบ ผักกระเฉด บัวแดง บัวสาย และผักปอด พบว่าพืชผักทัง้ 7 ชนิด มีการปนเปื้ อนของ
สารตะกัว่ จํานวนทีเ่ ท่ากัน คือ 0.0325 mg/kg
เนื่องจากสารตะกัวเป็
่ นสารก่อมะเร็ง โดยที่ Environmental Protection Agency (EPA) ไม่ได้กําหนดปริมาณ
ของตะกัวที
่ ส่ ามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยตลอดชีวติ ของมนุ ษย์ (Oral Reference Dose; RfD) เนื่องจากการศึกษา
หลายการศึกษาพบว่าตะกัวไม่
่ สามารถบอกระดับของค่าความทน (Threshold) ทีช่ ดั เจนได้ ในการประเมินความเสีย่ ง
ต่อสุขภาพของประชาชนจึงใช้วธิ กี ารประเมินโดยใช้ค่ามาตรฐานทีก่ ําหนดโดย Joint FAO/WHO Expert Committee
on
Food Additive (JECFA) ได้แก่ 1) ค่า Tolerable daily intake (TDI) มีค่าเท่ากับ 3.6 µg/kg body weight/day หรือ
เท่ากับ 204 µg/day (นํ้าหนักเฉลีย่ 56.5 kg) และ 2) ค่า Provisional tolerable weekly intake (PTWI) เท่ากับ 25
µg/kg body weight/day หรือ เท่ากับ 1,412.50 µg/week [7]
ในภาพรวมค่าเฉลีย่ การบริโภคพืชของกลุ่มตัวอย่างต่อมือ้ เท่ากับ 130 กรัม ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 8 มือ้ ต่อสัปดาห์หรือ
เท่ากับ 149 g/day หรือ 0.149 kg/day พืชผักมีค่าการปนเปื้ อนสารตะกัวอยู
่ ่ท่ี 32.5 µg/kg ดังนัน้ ประชาชนผูบ้ ริโภค
พืชผักจะได้รบั สารตะกัวเฉลี
่ ย่ ใน 1 วัน เท่ากับ 4.84 µg/day ซึง่ มีค่าน้อยกว่าค่า TDI ถึง 42 เท่า
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วิ จารณ์และสรุปผล

ผลการประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแคดเมีย่ มและตะกัวที
่ ส่ ะสมในพืชผักโดยเก็บตัวอย่างพืชผักทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีน่ ิยม
บริโภค ทัง้ หมด 7 ชนิด คือ ผักอีฮนี ผักบุ้ง ผักตบ ผักกระเฉด บัวแดง บังสาย และผักปอด ผลการตรวจวิเคราะห์
พบว่าพืชผักทุกชนิดไม่มกี ารปนเปื้ อนสารแคดเมีย่ ม ส่วนการปนเปื้ อนสารตะกัวพบว่
่
าพืชผักทุกชนิดมีค่าการปนเปื้ อน
สารตะกัวอยู
่ ่ท่ี 0.0325 mg/kg เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอาหารของประเทศไทยซึง่ ต้องมีการปนเปื้ อนของสารแค
ดเมีย่ มไม่เกิน 0.2 mg/kg และสารตะกัวไม่
่ เกิน 1 mg/kg [6] พบว่าพืชผักทุกตัวอย่างมีค่าการปนเปื้ อนไม่เกินค่า
มาตรฐาน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะความสามารถในการดูดซึมสารแคดเมี่ยมและตะกัวของพื
่
ชผักแต่ ละชนิดได้ไม่เท่ากัน
Horticulture และปริมาณการปนเปื้ อนของแคดเมีย่ มและตะกัวในตะกอนดิ
่
น และในนํ้ามีจํานวนน้อยทําให้ตรวจไม่พบ
การปนเปื้ อนของสารทัง้ สอง
ผลการศึกษาแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา โดยใช้แบบสอบถามความถี่อาหารบริโภค
กึง่ ปริมาณ (Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire : SFFQ) ทําการสอบถามจํานวน 395 ครัวเรือน ผล
ดังนี้
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 74.68 อายุอยู่ในช่วง 31 – 45
ปี ร้อยละ 39.24 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 46 – 60 ปี ร้อยละ 35.19 มีน้ําหนักส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 – 55 กิโลกรัม
ร้อยละ 50.13 กลุ่มตัวอย่างมีน้ําหนักเฉลีย่ เท่ากับ 56.5 กิโลกรัม โดยทีเ่ พศชายมีน้ําหนักเฉลีย่ เท่ากับ 59.3 กิโลกรัม
เพศหญิง มีน้ําหนักเฉลีย่ เท่ากับ 54.2 กิโลกรัม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 97.97 นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพ
สมรสเป็ นคู่ ร้อยละ 82.28 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบชัน้ ประถมศึกษา ร้อยละ 92.41 รองลงมาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 4.81 สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4 – 6 คน ร้อยละ 52.41
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.91 ประกอบอาชีพทํานา รองลงมาร้อยละ 29.87 ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วน
ใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อปี มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 78.23 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85.06 อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
ตัง้ แต่เกิด มีเพียงร้อยละ 14.94 ทีย่ า้ ยมาจากพืน้ ทีอ่ ่นื ระยะเวลาทีก่ ลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ ร้อยละ 83.29
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีม่ ากกว่า 30 ปี ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเสีย่ งต่อผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รบั สารแคดเมีย่ ม
และตะกัวผ่
่ านทางห่วงโซ่อาหารมาเป็ นระยะเวลานาน โดยปกติอาการแสดงที่เด่นชัดต่อสุขภาพของผู้สมั ผัสสารแค
ดเมีย่ มและตะกัวจะเริ
่ ม่ มีอาการชัดเจนเมื่อได้รบั สารแคดเมีย่ มประมาณ 30 ปี
ข้อมูลเกีย่ วกับแบบแผนการบริโภคอาหาร วิธกี ารปรุงอาหารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ปรุงอาหารรับประทานทีบ่ า้ นคิดเป็ นร้อยละ 94.68 ผูร้ บั ผิดชอบในการซือ้ อาหารในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ จะเป็ นผู้ไปเลือกซื้ออาหารเอง คิดเป็ นร้อยละ 75.70 โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ประกอบอาหารใน
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 76.71 ซึง่ ถ้าหากกลุ่มตัวอย่างมีความรูใ้ นเรื่องการเลือกซือ้ วัตถุดบิ ทีป่ ราศจากการปนเปื้ อน
สารเคมีมาประกอบอาหาร จะทําให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัย
พฤติกรรมการบริโภคพืชผัก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคพืชผัก มีค่าเฉลีย่ ของปริมาตรการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างต่อมือ้ เท่ากับ 130 กรัม
โดยในภาพรวมค่าเฉลีย่ การบริโภคของกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ี 8 มือ้ ต่อสัปดาห์ และมีค่าเฉลีย่ การบริโภคพืชผักทีเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี
90 เท่ากับ 12 มือ้ /สัปดาห์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันการได้รบั สารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการบริโภคอาหาร ควรแนะนําให้
ประชาชนบริโภคอาหารทีม่ คี วามหลากหลายและไม่ควรรับประทานอาหารชนิดเดียวบ่อยครัง้ เกินไป
การประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการบริโภคอาหารของประชาชนในพืน้ ทีร่ อบกว๊านพะเยา
การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนของสารตะกัวในพื
่
ชผักจากกว๊านพะเยาที่ประชาชนนิยมนํ ามาบริโภค ทัง้ 7
ชนิด ได้แก่ ผักอีฮนี ผักบุง้ ผักตบ ผักกระเฉด บัวแดง บัวสาย และผักปอด พบว่าพืชผักทัง้ 7 ชนิด มีการปนเปื้ อนของ
83

สารตะกัว่ จํานวนทีเ่ ท่ากัน คือ 0.0325 mg/kg เนื่องจากสารตะกัวเป็
่ นสารก่อมะเร็ง โดยที่ Environmental Protection
Agency (EPA) ไม่ได้กําหนดปริมาณของตะกัวที
่ ่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยตลอดชีวิตของมนุ ษย์ (Oral
Reference Dose; RfD) การศึกษาหลายการศึกษาพบว่าตะกัวไม่
่ สามารถบอกระดับของค่าความทน (Threshold) ที่
ชัดเจนได้ ถึงแม้ว่าปริมาณการปนเปื้ อนสารตะกัวไม่
่ เกินค่า TDI หากหลีกเลีย่ งการบริโภคอาหารทีม่ กี ารปนเปื้ อนสาร
ตะกัวได้
่ ควรหลีกเลีย่ ง หากหลีกเลีย่ งไม่ได้ตอ้ งลดขนาดและความถีใ่ นการบริโภค
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการสอบถามเกษตรกรในหมู่บา้ นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยแบบสํารวจพฤติกรรม
ความปลอดภัย ซึ่งประยุกต์จาก Ergonomic checkpoints in agriculture เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างเป็ นหัวหน้าครอบครัว หรือผูท้ ม่ี คี วามความรูค้ วามเข้าใจในการทําการเกษตร และยินดี
ให้ขอ้ มูลจํานวน 100 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 62 อายุเฉลี่ย 48 ปี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 76 และระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมเฉลีย่ 27 ปี การศึกษาพฤติกรรม
ความปลอดภัย พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก พฤติกรรมที่มี
คะแนนสูงทีส่ ดุ คือการเพิม่ การระบายอากาศตามธรรมชาติดว้ ยการเปิ ดประตูหรือหน้าต่าง พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุด
คือการรวมกลุ่มกันออกกําลังกายหรือจัดตัง้ กลุ่มเกีย่ วกับสุขภาพ รองลงมาคือการจัดให้มวี นั หยุดเพื่อจะได้ทํากิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมความปลอดภัย
พบว่าพฤติกรรมด้านความพอประมาณและความมีเหตุผล มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงมาก ด้านการ
จัดการความเสีย่ งมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง หน่วยงานของรัฐควรทีเ่ กีย่ วข้องส่งเสริมให้เยาวชนร่วมสืบ
สานอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมครอบครัวและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นที่
แพร่หลายต่อไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมความปลอดภัย หมู่บา้ นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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Abstract

The Objective of this research was to analyze the safety behavior of the agriculturist according to the
sufficient economy philosophy. The instrument of this study was behavior survey by Interviewed
100 agriculturist at a sufficient economy philosophy model village in Chachoengsao province. The
questionnaire was applied from Ergonomic checkpoints in agriculture by issues related to the philosophy of
sufficiency economy. The samples were the head of the family or person have knowledge and understanding
about agriculture who was the volunteer. The results revealed that the most of the samples were female
62%, average age 48 years, graduated from the primary school 76% and the agriculture duration average 27
years. The safety behaviors of agriculturist according to the sufficient economy philosophy were very high
level. The highest score of safety behavior was increase natural ventilation by opening doors or windows.
The lowest score was the group of exercise or health promotion participation and to provide a holiday for do
activities with their family consequently. The correlation between safety behavior and the three Pillars of the
sufficiency economy philosophy found that the moderation and reasonableness agreeably with safety
behavioral were highest level. The risk management agreeable with safety behavior was high level. The
relevant government agencies should be continues to encourage youth participation in agricultural activities,
health promotion, and the family activities that disseminate the philosophy of sufficiency economy were
widespread following.
Key words: Safety behavior, the sufficient economy philosophy village case study

บทนํา

แรงงานไทย 2 ใน 3 เป็ นแรงงานนอกระบบ ทํางานเกษตรและประมง 58.3% การสํารวจพบว่าแรงงานนอก
ระบบส่วนใหญ่ ประสบอันตรายจากกความไม่ปลอดภัยของสารเคมี คิดเป็ น 59.6% เกษตรกรมีปญั หาเกี่ยวกับ
เครื่องจักรและเครื่องมือทีเ่ ป็ นอันตราย 19.8% แรงงานนอกระบบมีอตั ราการได้รบั บาดเจ็บสูกว่าแรงงานในระบบ 1.64
เท่า [1] ปจั จุบนั เกษตรกรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการใช้สารเคมี ได้แก่ ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพชื เพิม่ มากขึน้
[2] เกษตรกรเป็ นกลุ่มทีม่ รี ายได้น้อยแต่ทํางานหนัก ส่วนใหญ่ไม่มกี ารรวมตัวกันจึงถูกละเลยและถูกเอารัดเอาเปรียบ
การทํางานมีความเสีย่ งต่อสุขภาพทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความเสีย่ งจากปจั จัยทางเคมีซง่ึ อาจส่งผลรุนแรงถึงแก่ชวี ติ 2.
ความเสียงจากปจั จัยชีวภาพ เกษตรกรมีโอกาสได้รบั อันตรายจากโรคฉี่หนู(เลปโตสไปโรซิส) ไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ
3. ความเสีย่ งด้านปจั จัยทางกายภาพและการยศาสตร์ เช่นท่าทางและสภาพการทํางานทีไ่ ม่เหมาะสม การทํางานในที่
อากาศร้อนทําให้เกิดการเสียนํ้าจากเหงื่อออกมากเกินไป เป็ นลมและหมดสติได้ 4. ความเสีย่ งด้านปจั จัยทางจิตวิทยา
สังคม เช่นความเครียดจากราคาผลผลิตตกตํ่า จนเป็ นหนี้ทงั ้ ในและนอกระบบ อาจเป็ นสาเหตุทําให้เกิดอาการซึมเศร้า
หรือ ฆ่า ตัวตาย [3] ปจั จุ บ ัน มีเ กษตรกรบางส่ว นได้น้อ มนํ า ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาปรับใช้ใ นชีวิตประจํา วัน
เช่น นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมเคยปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 200 ไร่ แต่ประสบ
กับการขาดทุน เกิดภาวะเครียดหนักเป็ นหนี้ธนาคาร ได้หนั กลับมาทบทวนตนเอง เลิกขวนขวายหากําไรและหันมาหา
วิธกี ารลดรายจ่าย ทําเองทุกอย่างทีท่ าํ ได้ มุ่งทําเพื่อกินเองใช้เอง ปลูกพืชหลากหลายรวมทัง้ สมุนไพร ใช้ยาฆ่าแมลงที่
ได้จากสมุนไพร ใช้ป๋ ุยด้วยวิธธี รรมชาติ ทําให้ตนเองมีรายจ่ายน้อยลง มีอาหารหลากหลายจากพืชทีป่ ลูกเอง และทําให้
มีเวลาให้กบั ครอบครัวมากขึน้ รวมทัง้ ยังมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ เี ต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด [4] อีกตัวอย่าง นายเลีย่ ม บุตรจัน
ทา ผูท้ ่ปี ระสบความล้มเหลวในการทําไร่มนั สําปะหลังและไร่ขา้ วโพดจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้เกิดหนี้ หาทาง
ออกด้วยอบายมุขจนถูกเรียกว่าเป็ นขีเ้ มาประจําหมู่บา้ น เมื่อปี 2540 ได้นําแนวคิดการรูจ้ กั ตนเองเริม่ ทําบัญชีรายรับ
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รายจ่ายและหันมาพึง่ พาตนเองมากขึน้ โดยเริม่ จากการกินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างทีก่ นิ การลดการใช้สารเคมี
หันมาใช้ป๋ ุยชีวภาพทีผ่ ลิตได้เองจากวัสดุเหลือใช้ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายได้ ทําให้ปจั จุบนั ครอบครัว มีความสุข อบอุ่น ไม่
มีปญั หาหนี้สนิ จนกลายเป็ นผูน้ ําชุมชน [5]
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ เกษตรกรทีน่ ําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจําวันมีแนวโน้มใน
ด้านพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี โดยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี รวมถึงการจัดหาวัสดุอ่นื ทีป่ ลอดภัยกว่ามาใช้
ทดแทนวัสดุเดิมทีอ่ นั ตรายมากกว่าและยังเป็ นการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น ให้สอดคล้องกับความพอเพียง ได้แก่
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี ต่อการมีผลกระทบใด ๆ โดยอาศัยความรอบ
รู้
และคุณธรรมร่วมด้วย [6] ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรในหมู่บ้านเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกร เพื่อจะ
นํ า ไปสู่ก ารสนับ สนุ น ให้เ กษตรกรนํ า หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปปฏิบ ัติ และจะส่ ง ผลดีต่ อ ทัง้ ตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey research) มุ่งทีจ่ ะศึกษา
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมความปลอดภัย
10 ด้าน ได้แก่ การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ พืน้ ที่ทํางานและการใช้เครื่องมือ ความปลอดภัยจากเครื่องจักร
การใช้เครื่องจักรทางการเกษตร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมสารเคมีอนั ตราย การรักษาสิง่ แวดล้อม
สิง่ อํานวยความสะดวกและสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว การวางระบบงานและตารางงาน โดยผ่าน
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจบั คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลับ
บูรพา และดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2556

ประชากรที่ศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศ กึ ษาในครัง้ นี้ คือ เกษตรกรในหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ทีไ่ ด้ผ่านคัดเลือกตามโครงการคัดเลือกหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือหมู่บา้ นอ่างเตย
หมู่ท่ี 9 ตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จํานวน 320 ครัวเรือน [7] คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซีแ่ ละมอร์แกน [8] ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 175 ครัวเรือนโดยมีเกณฑ์การคัดเข้าเป็ น
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน ที่เป็ นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ท่มี คี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการทําการเกษตรและเป็ นบุคคลทีท่ าํ การเกษตรทีย่ นิ ดีให้ขอ้ มูล สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้มผี ยู้ นิ ดีให้ขอ้ มูลจํานวน
100 คน คิดเป็ นร้อยละ 57 ของกลุ่มตัวอย่างทีค่ าํ นวณได้
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและประยุกต์ใช้เครื่องมือจาก Ergonomic checkpoints in agriculture
ISBN 978-92-2-125448-5 (print) ISBN 978-92-2-125449-2 (web pdf) [9] ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วนํ ามาเปรียบเทียบกับ Ergonomic checkpoints in agriculture คัดกรองในประเด็นที่มคี วามสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอประมาณ มีเหตุผล และการจัดการความเสีย่ ง
จัดทําเป็ นแบบสํารวจพฤติกรรมความปลอดภัย และผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่า
สัมประสิทธิแอลฟาตามวิ
ธขี องครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) เท่ากับ 0.92 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วน
์
ที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
โดยทีมผูส้ าํ รวจจะสัมภาษณ์เกษตรกรและเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง ส่วนที่ 2 เกีย่ วกับพฤติกรรม
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ความปลอดภัย หัวข้อคําถาม มีทงั ้ หมด 10 ด้าน ประกอบด้วย การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ จํานวน 3 ข้อ พืน้ ที่
ทํางานและการใช้เครื่องมือ จํานวน 2 ข้อ ความปลอดภัยจากเครื่องจักร จํานวน 3 ข้อ การใช้เครื่องจักรทางการเกษตร
จํานวน 3 ข้อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จํานวน 4 ข้อ การควบคุมสารเคมีอนั ตราย จํานวน 5 ข้อ การรักษา
สิง่ แวดล้อม จํานวน 3 ข้อ สิง่ อํานวยความสะดวกและสวัสดิการ จํานวน 3 ข้อ การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว
จํานวน 3 ข้อ การวางระบบงานและตารางงาน จํานวน 4 ข้อ รวมทัง้ หมด 33 ข้อ
ลักษณะของแบบสํารวจพฤติกรรมความปลอดภัยเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จําแนกออกเป็ น 5
ระดับ คือ ปฏิบตั ทิ ุกครัง้ 5 คะแนน ปฏิบตั บิ ่อยครัง้ 4 คะแนน ปฏิบตั บิ างครัง้ 3 คะแนน ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้ 2 คะแนน
และไม่เคยปฏิบตั ิ 1 คะแนน ตามลําดับ มีเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วธิ ขี อง Likert Scale แบบจําแนกแต่
ละช่วงอันตรภาคชัน้ ต่างกัน แบ่งระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยทําการกําหนดช่วงของอันตรภาคชัน้ [10] คะแนนตัง้ แต่
4.21-5.00 หมายถึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับสูงมาก คะแนนตัง้ แต่ 3.41-4.20 หมายถึงมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในระดับสูง คะแนนตัง้ แต่ 2.61-3.40 หมายถึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับปานกลาง คะแนนตัง้ แต่
1.81-2.60 หมายถึงมีพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับตํ่า คะแนนตัง้ แต่ 1.00-1.80 หมายถึงมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในระดับตํ่ามาก
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. หนังสือประสานงานกับหน่ วยงานราชการผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการทํางานวิจยั ประกอบด้วย สํานักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั จัดให้มคี ณะผูร้ ่วมสํารวจพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตร รวม 3 คน ทําการอบรมและแนะนําการ
ใช้แบบสํารวจพฤติกรรมความปลอดภัยต่อคณะผูร้ ่วมสํารวจให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
ก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3. ผูว้ จิ ยั ทําการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทําวิจยั รายละเอียด วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวนและคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ ต่อผูใ้ หญ่บา้ น และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อยินยอมให้ขอ้ มูล
4. ผู้วจิ ยั และคณะผู้ร่วมสํารวจพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสํารวจพฤติกรรม
ความปลอดภัยที่ผ่านการทดสอบความเทีย่ งตรงและคุณภาพแล้วด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ โดยเกษตรกรหนึ่งคนจะถูก
ประเมินและให้คะแนนจากผูว้ จิ ยั และคณะผูร้ ่วมสํารวจ ทัง้ 3 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วนําเอาคะแนนดังกล่าวหา
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและน่ าเชื่อถือยิง่ ขึ้น โดยกําหนดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค่า
มากกว่า 1.75 = มีความแตกต่างมาก ค่าระหว่าง 1.25-1.75 = มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และค่าน้อยกว่า 1.25
= มีความแตกต่างน้อยหรือใกล้เคียงกันหรือเหมือนๆ กัน [11] ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะเลือกวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะประเด็นทีม่ คี ่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าเฉลีย่ น้อยกว่า 1.25 เท่านัน้
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะดําเนินการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านด้วย
การแจกแจงความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์พฤติกรรมความปลอดภัย ประกอบด้วยพฤติกรรมความปลอดภัย 10 ด้าน ได้แก่ การ
จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ พื้นทีท่ ํางานและการใช้เครื่องมือ ความปลอดภัยจากเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรทาง
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การเกษตร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมสารเคมีอนั ตราย การรักษาสิง่ แวดล้อม สิง่ อํานวยความสะดวก
และสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว การวางระบบงานและตารางงาน ด้วยค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าตํ่าสุด
(Min) ค่าสูงสุด (Max) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์หาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่อดูค่าความแตกต่างของคะแนนจากผูร้ ่วมวิจยั รวมสามคนทีด่ ําเนินการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทัง้ 100 คน พบว่า ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานทุกพฤติกรรมความปลอดภัยทุกข้อ มีค่าน้อยกว่า 1.25 ตามทีเ่ กณฑ์ท่ี
กําหนด จึงนํามาข้อมูลทัง้ หมดมาดําเนินการวิเคราะห์ต่อไป โดยในการศึกษาข้อมูลทัวไปพบว่
่
า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 62 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 20 ถึง 84 ปี โดยอายุเฉลีย่ 48 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 76 ระดับมัธยมต้นร้อยละ 15 ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 5 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 4 ในด้าน
สถานภาพสมรส พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรสร้อยละ 92 สถานภาพโสดร้อยละ 7 และคู่สมรสเสียชีวติ 1 คน
ระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมเฉลีย่ 27 ปี โดยมีระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมน้อยสุด 2 ปี และสูงสุดถึง 53 ปี ในจํานวนนี้พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มอี ายุการทําการเกษตรมากว่า 10 ปี รวมกันสูงถึงร้อยละ 90 ดังรายละเอียดตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
อายุ (ปี )

วุฒกิ ารศึกษา

คุณลักษณะส่วนบุคคล

จํานวน N = 100

ร้อยละ

ชาย
หญิง

38
62

38.0
62.0

18-29
30-49
50-69
70 ปี ขน้ึ ไป
X 47.55, SD 12.84, Min 20, Max 84

8
49
37
6

8.0
49.0
37.0
6.0

1 = ไม่ได้เรียน
2 =ระดับปะถมศึกษา
3 =ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4 =ระดับมัธยมศึกษาปลาย
X 2.18, SD 0.58, Min 1, Max 4

5
76
15
4

5.0
76.0
15.0
4.0
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ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
สถานภาพสมรส

ระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปี )

จํานวน
N = 100

ร้อยละ

1 = โสด
2 = สมรส
3 =หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
X 1.94, SD 0.28, Min 1, Max 3

7
92
1

7.0
92.0
1.0

ตํ่ากว่า 10 ปี
11-20
21-30
31-40
41-50
51 ปี ขน้ึ ไป
X 26.91, SD 12.66, Min 2, Max 53

10
31
22
24
11
2

10.0
31.0
22.0
24.0
11.0
2.0

การศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับพฤติ กรรมความปลอดภัย
ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก มีคะแนนเฉลีย่ 4.36 โดยมีคะแนนแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 การจัดเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ มีคะแนนเฉลีย่ 4.56 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือใช้ชนั ้ วางหรือภาชนะ
บรรจุมลี อ้ สําหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องมือวัสดุและผลิตภัณฑ์ ทีม่ กี ารออกแบบมือจับเหมาะสม พฤติกรรมที่
มีคะแนนสูงสุด คือแบ่งนํ้ าหนักให้มีขนาดน้ อยลงแทนการยกหรือแบกนํ้ าหนักที่มาก ๆ โดยให้แขนทัง้ สองข้างรับ
นํ้าหนักเท่า ๆ กัน ด้านที่ 2 พื้นที่ ทาํ งานและการใช้เครื่องมือ มีคะแนนเฉลีย่ 4.01 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือ
ทํา งานบนพื้น ที่ม นั ่ คงหรือ ใช้อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเพื่อ หลีก เลี่ย งการทํา งานบนที่สูง เช่น การใช้ไ ม้ส อยผลไม้แ ทนการปี น
พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงสุด คือมีการติดป้ายอักษรหรือสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจง่ายและหลีกเลีย่ งการเข้าใจผิด เช่น ป้าย
สวิทช์ปิด-เปิ ดไฟส่องสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า สัญลักษณ์บอกทิศทางการหมุนของมู่เล่เครื่องจักร ด้านที่ 3 ความ
ปลอดภัยจากเครือ่ งจักร มีคะแนนเฉลีย่ 4.47 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือเครื่องมือไฟฟ้ามีการติดตัง้ ด้ามจับเพื่อให้
การใช้งานมีความมันคง
่ ลดภาระงาน เช่น เครื่องมือจําพวกสว่านไฟฟ้ า พฤติกรรมที่มีคะแนนสูงสุด คือเลือกซื้อ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและคํานึงถึงความปลอดภัย เช่นมีการติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันทีจ่ ุดหมุน
ั ้ ้ า เครื่องตัดหญ้า รถไถนาเดินตามด้านที่ 4 การใช้ เครื่องจักรทางการเกษตร มี
ต่างๆ ของเครื่องจักร เช่นปมนํ
คะแนนเฉลีย่ 4.58 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือเครื่องจักรไม่ทาํ งานหนักเกินขีดความสามารถ เช่น ไม่บรรทุกผลผลิต
มากเกินพิกดั หรือใช้งานต่อเนื่องนานเกินทีค่ ่มู อื กําหนด พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงสุด คือศึกษาคู่มอื การใช้งานเครื่องจักร
อ ย่ า ง ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ จั ด เ ก็ บ คู่ มื อ ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร อ่ า น เ มื่ อ มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ห รื อ
มีการเรียนรูก้ ารใช้งานจากผู้ท่มี ปี ระสบการการใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันมาก่อน ด้านที่ 5 สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ มีค ะแนนเฉลี่ย 4.66 พฤติกรรมที่มีค ะแนนตํ่า สุด คือ มีก ารสวมใส่อุป กรณ์ ป้ อ งกัน อันตรายส่ว นบุค คลที่
เหมาะสมและเพียงพอในขณะทํางาน เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงสุด คือเพิม่ แสง
ให้กบั อาคารโดยการใช้สที ่ใี ห้ความสว่าง หรือจัดให้จุดทํางานใกล้ประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้ได้รบั แสงจากธรรมชาติ
ด้านที่ 6 การควบคุมสารเคมีอนั ตราย มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือเลือกใช้สารเคมีหรือ
90

สารชีวภาพทีป่ ลอดภัยกว่าทดแทนสารเดิม พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงสุด คือมีการติดป้ายหรือชื่อของสารเคมีต่าง ๆ ให้
สามารถอ่านได้ชดั เจน ด้านที่ 7 การรักษาสิ่ งแวดล้อม มีคะแนนเฉลีย่ 4.32 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือหาวิธกี าร
ลดการใช้สารเคมีด้วยวิธตี ่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงสุด คือเปลีย่ นวิธกี ารทําความสะอาดด้วยการชะ
ล้างเป็ นการล้างด้วยมือเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย ด้านที่ 8 สิ่ งอํานวยความสะดวกและสวัสดิ การ มี
คะแนนเฉลีย่ 4.47 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือมีกจิ กรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนบ้าน พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงสุด
คือรับประทานอาหารทีห่ ลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน ด้านที่ 9 การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว มี
คะแนนเฉลีย่ 4.15 พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนตํ่าสุดคือมีการรวมกลุ่มกันออกกําลังกายหรือจัดตัง้ กลุ่มเกีย่ วกับการรักสุขภาพ
พฤติกรรมที่มคี ะแนนสูงสุด คือมีการแบ่งบทบาทการทํางานของสมาชิกในครอบครัว เช่น สามีซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ภรรยาทํางานบ้าน ลูกทําหน้าทีล่ า้ งถ้วยชาม ด้านที่ 10 การวางระบบงานและตารางงาน มีคะแนนเฉลีย่ 4.35
พฤติกรรมที่มีคะแนนตํ่าสุดคือจัดให้มีวนั หยุด เพื่อจะได้ทํากิจ กรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมที่มี
คะแนนสูงสุด คือมีการหยุดพักเป็ นระยะ ๆ ระหว่างทํางานโดยเฉพาะงานทีต่ ้องใช้กําลังสูง เช่น งานขุด งานแบกหาม
ดังรายละเอียดตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัย จําแนกตาม
พฤติกรรมความปลอดภัยรายข้อ

พฤติกรรมความปลอดภัยแต่ละด้าน
ด้านที่ 1 การจัดเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์
1. แบ่งนํ้าหนักให้มขี นาดน้อยลงแทนการยกหรือแบกนํ้าหนักทีม่ าก ๆ โดยให้
แขน ทัง้ สองข้างรับนํ้าหนักเท่า ๆ กัน
2. ทําการจัดวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็ นระเบียบ ไม่กดี ขวางเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ
3. ใช้ชนั ้ วางหรือภาชนะบรรจุมลี อ้ สําหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
วัสดุและผลิตภัณฑ์ ทีม่ กี ารออกแบบมือจับเหมาะสม
ด้านที่ 2 พืน้ ที่ทาํ งานและการใช้เครือ่ งมือ
4. ทํางานบนพืน้ ทีม่ นคงหรื
ั่
อใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อหลีกเลีย่ งการทํางานบนทีส่ งู
เช่นการใช้ไม้สอยผลไม้แทนการปี น
5. มีการติดป้ายอักษรหรือสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจง่ายและหลีกเลีย่ งการเข้าใจ
ผิด
เช่น ป้ายสวิทช์ปิด-เปิ ดไฟส่องสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า สัญลักษณ์บอกทิศ
ทางการหมุนของมู่เล่เครื่องจักร
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ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ เบีย่ งเบน
มาตรฐา
น
2.00 5.00 4.56
0.61
2.00

5.00

4.70

0.61

1.00

5.00

4.50

0.77

3.00

5.00

4.38

0.75

2.00

5.00

4.01

0.66

1.00

5.00

4.57

0.71

1.00

5.00

3.53

0.99

ตารางที่ 3 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัย จําแนกตาม
พฤติกรรมความปลอดภัยรายข้อ (ต่อ)

พฤติกรรมความปลอดภัยแต่ละด้าน
ด้านที่ 3 ความปลอดภัยจากเครือ่ งจักร
6. เลือกซือ้ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและคํานึงถึง
ความ
ปลอดภัย เช่นมีการติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันทีจ่ ุดหมุนต่างๆ ของเครื่องจักร
เช่น
ั ้ ้า เครื่องตัดหญ้า รถไถนาเดินตาม
ปมนํ
7. มีการทํางานร่วมกับเพื่อนแทนการทํางานเพียงลําพังเพื่อลดการใช้งาน
หนัก
ของเครื่องจักร
8. เครื่องมือไฟฟ้ามีการติดตัง้ ด้ามจับเพื่อให้การใช้งานมีความมันคง
่ ลดภาระ
งาน เช่น เครื่องมือจําพวกสว่านไฟฟ้า
ด้านที่ 4 การใช้เครือ่ งจักรทางการเกษตร
9. มีการเปรียบเทียบเครื่องจักรแต่ละรุ่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะสมกับงานและง่ายต่อการดูแล
10. ศึกษาคูม่ อื การใช้งานเครื่องจักรอย่างละเอียดและจัดเก็บคูม่ อื ให้ง่ายต่อ
การ
อ่านเมื่อมีความจําเป็ นต้องใช้หรือมีการเรียนรูก้ ารใช้งานจากผูท้ ม่ี ปี ระสบ
การ
การใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันมาก่อน
11. เครื่องจักรไม่ทาํ งานหนักเกินขีดความสามารถ เช่น ไม่บรรทุกผลผลิต
มาก
เกินพิกดั หรือใช้งานต่อเนื่องนานเกินทีค่ ่มู อื กําหนด
ด้านที่ 5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
12. เพิม่ แสงให้กบั อาคารโดยการใช้สที ใ่ี ห้ความสว่าง หรือจัดให้จุดทํางานใกล้
ประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้ได้รบั แสงจากธรรมชาติ
13. หลีกเลีย่ งการสัมผัสความร้อนหรือความเย็นเป็ นระยะเวลานาน เช่น การ
หยุด
พักเป็ นระยะ การสร้างกําบังแสงแดดทีจ่ ุดงาน
14. เพิม่ การระบายอากาศตามธรรมชาติดว้ ยการเปิ ดประตูหรือหน้าต่าง
15. มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
ในขณะทํางาน เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ
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ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ เบีย่ งเบน
มาตรฐา
น
3.00 5.00 4.47
0.56
3.00

5.00

4.59

0.64

2.00

5.00

4.57

0.78

2.00

5.00

3.99

0.81

3.00

5.00

4.58

0.52

1.00

5.00

4.60

0.70

3.00

5.00

4.61

0.53

3.00

5.00

4.46

0.73

3.00

5.00

4.66

0.57

1.00

5.00

4.64

0.75

2.00

5.00

4.54

0.72

2.00

5.00

4.59

0.79

2.00

5.00

4.24

0.85

ตารางที่ 3 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัย จําแนกตาม
พฤติกรรมความปลอดภัยรายข้อ (ต่อ)

พฤติกรรมความปลอดภัยแต่ละด้าน
ด้านที่ 6 การควบคุมสารเคมีอนั ตราย
16. มีการใช้สารเคมีตามระยะเวลาและขนาดทีต่ ามระบุในฉลาก
17. เลือกใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพทีป่ ลอดภัยกว่าทดแทนสารเดิม
18. มีการติดป้ายหรือชื่อของสารเคมีต่าง ๆ ให้สามารถอ่านได้ชดั เจน
19. จัดเก็บสารเคมีต่าง ๆ ในตูท้ ส่ี ามารถปิ ดล็อคได้เพื่อป้องกันอันตรายทีจ่ ะ
เกิด
กับผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้อง
20. มีการแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับสารเคมีกบั เพื่อนบ้านเมื่อมีโอกาส
ด้านที่ 7 การรักษาสิ่ งแวดล้อม
21. มีจุดรวมรวมและจัดแยกขยะ เน้นการนํากลับมาใช้ใหม่แทนการทิง้
22. เปลีย่ นวิธกี ารทําความสะอาดด้วยการชะล้างเป็ นการล้างด้วยมือเพื่อลด
การใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย
23. หาวิธกี ารลดการใช้สารเคมีดว้ ยวิธตี ่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
ด้านที่ 8 สิ่ งอํานวยความสะดวกและสวัสดิ การ
24. จัดให้มหี อ้ งนํ้าและนํ้าสะอาดพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดอยู่ใกล้
บริเวณจุดทํางาน
25. มีกจิ กรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนบ้าน
26. รับประทานอาหารทีห่ ลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
ด้านที่ 9 การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว
27. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
28. มีการแบ่งบทบาทการทํางานของสมาชิกในครอบครัว เช่น สามีซ่อมบํารุง
เครื่องจักร ภรรยาทํางานบ้าน ลูกทําหน้าทีล่ า้ งถ้วยชาม
29. มีการรวมกลุ่มกันออกกําลังกายหรือจัดตัง้ กลุ่มเกีย่ วกับการรักสุขภาพ
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ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ เบีย่ งเบน
มาตรฐา
น
3.00 5.00 4.00
0.65
2.00 5.00 4.01
0.80
2.00 5.00 3.61
0.92
2.00 5.00 4.23
0.79
2.00

5.00

3.97

0.81

2.00
3.00
2.00

5.00
5.00
5.00

4.09
4.32
4.48

0.90
0.63
0.83

3.00

5.00

4.51

0.61

2.00
3.00

5.00
5.00

3.62
4.47

0.86
0.63

2.00

5.00

4.34

0.74

2.00
2.00
2.00
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00

4.26
4.47
4.15
4.30

0.82
0.76
0.78
0.89

2.00

5.00

4.41

0.79

1.00

5.00

3.24

0.75

ตารางที่ 3 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัย จําแนกตาม
พฤติกรรมความปลอดภัยรายข้อ (ต่อ)

พฤติกรรมความปลอดภัยแต่ละด้าน
ด้านที่ 10 การวางระบบงานและตารางงาน
30. เปลีย่ นวิธกี ารทํางานให้เหมาะสมกับงานเพื่อลดภาระงาน เช่น การใช้
จอบขุดหลุมทีม่ ขี นาดใหญ่แทนการใช้เสียม
31. มีการทํางานเบาสลับกันงานหนักเพื่อหลีกเลีย่ งการทํางานหนักต่อเนื่อง
และ
ความเบื่อหน่าย
32. จัดให้มวี นั หยุด เพื่อจะได้ทาํ กิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว
33. มีการหยุดพักเป็ นระยะ ๆ ระหว่างทํางานโดยเฉพาะงานทีต่ อ้ งใช้กาํ ลังสูง
เช่น งานขุด งานแบกหาม

ค่า
ค่า
ค่า
ค่า
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ เบีย่ งเบน
มาตรฐา
น
3.00 5.00 4.35
0.59
3.00

5.00

4.39

0.62

2.00

5.00

4.41

0.71

1.00

5.00

3.34

0.82

3.00

5.00

4.55

0.69

ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
พฤติกรรมความปลอดภัย 10 ด้าน
1. การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
2. พืน้ ทีท่ าํ งานและการใช้เครื่องมือ
3. ความปลอดภัยจากเครื่องจักร
4. การใช้เครื่องจักรทางการเกษตร
5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
6. การควบคุมสารเคมีอนั ตราย
7. การรักษาสิง่ แวดล้อม
8. สิง่ อํานวยความสะดวกและสวัสดิการ
9. การมีสว่ นร่วมของคนในครอบครัว
10. การวางระบบงานและตารางงาน

จํานวน
สูงมาก
61 (61.0)
21 (21.0)
50 (50.0)
59 (59.0)
71 (71.0)
21 (21.0)
41 (41.0)
54 (54.0)
36 (36.0)
41 (41.0)

(ร้อยละ) ตามระดับพฤติกรรมความปลอดภัย N = 100
สูง
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก
35 (35.0) 3 (3.0)
1 (1.0)
0 (0.0)
60 (60.0) 18 (18.0) 1 (1.0)
0 (0.0)
47 (47.0) 3 (3.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
40 (40.0) 1 (1.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
24 (24.0) 5 (5.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
58 (58.0) 21 (21.0) 0 (0.0)
0 (0.0)
50 (50.0) 9 (9.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
39 (39.0) 7 (7.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
46 (46.0) 15 (15.0) 3 (3.0)
0 (0.0)
53 (53.0) 6 (6.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในแต่ละด้านของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 3 ด้าน พบว่าพฤติกรรมด้าน
ความพอประมาณและความมีเ หตุ ผ ล มีร ะดับพฤติก รรมความปลอดภัย อยู่ใ นระดับ สูงมาก โดยพฤติก รรมความ
พอประมาณมีระดับคะแนนเฉลีย่ สูงสุด 4.62 รองลงมาคือความมีเหตุผล 4.32 มีเพียงพฤติกรรมด้านการจัดการความ
เสีย่ งมีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉลีย่ 4.08 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมความปลอดภัย จําแนกตาม
พฤติกรรมความปลอดภัยรายด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมความปลอดภัยแต่ละด้าน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. ความมีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี

ค่าตํ่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย่

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00

4.62
4.32
4.08

0.55
0.51
0.53

วิ จารณ์และสรุปผล
การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบ
สํารวจพฤติกรรมความปลอดภัย 10 ด้าน ได้แก่ การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ พื้นที่ทํางานและการใช้เครื่องมือ
ความปลอดภัยจากเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรทางการเกษตร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมสารเคมี
อันตราย การรักษาสิง่ แวดล้อม สิง่ อํานวยความสะดวกและสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว การวาง
ระบบงานและตารางงาน กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาคือ เกษตรกรในหมู่บา้ นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 100 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 62 มีอายุระหว่าง 20 ถึง 84 ปี มีอายุ
เฉลีย่ 48 ปี อายุตงั ้ แต่ 30 ปี ขน้ึ ไปรวมกันสูงถึงร้อยละ 92 เมื่อวิเคราะห์ควบคู่กบั ข้อด้านระยะเวลา ซึง่ พบว่าระยะเวลา
ในการทําเกษตรกรรมเฉลีย่ 27 ปี โดยมีระยะเวลาในการทําเกษตรกรรมน้อยสุด 2 ปี และสูงสุดถึง 53 ปี ในจํานวนนี้
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มอี ายุการทําการเกษตรมากว่า 10 ปี รวมกันสูงถึงร้อยละ 90 แสดงให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกร
เริม่ จะอยู่ในภาวะวิกฤตทีข่ าดคนรุ่นหลังในการสืบทอด และคําข้อความทีก่ ล่าว่า “เกษตรกรเป็ นกระดูกสันหลังของชาติ”
คงจะลบเลือ นหายไปในอีก ไม่ น าน สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของ รศ.ดร.วิจ ารณ์ วิช ชุ กิจ คณบดีค ณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน พบว่าคนรุ่นใหม่ต่างเมินอาชีพเกษตร และหันหน้าเข้าสู่สงั คมเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรม ทําให้ในท้องไร่ปลายนา เหลือแต่แรงงานผูส้ งู อายุเกินกว่าร้อยละ 80 [12] ชีใ้ ห้เห็นความสําคัญทีเ่ รา
ต้องส่งเสริมให้มเี ยาชนคนรุ่นหลังให้ความสนใจและสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมให้ดาํ รงต่อไป ด้านการศึกษาพบว่าระดับ
การศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษาร้อยละ 76% มัธยมปลายร้อยละ 15 ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ
5 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 4% ผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสได้รบั การศึกษาทีส่ ูงขึน้
เพราะถ้าหากเกษตรกรมีความรูห้ รือได้รบั การศึกษาทีส่ งู ขึน้ อาจส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการเกษตรซึง่ เป็ นฐานทาง
เศรษฐกิจดีขน้ึ ดังบทความวิจยั ของวีรยุทธ แสนสุข ยืนยันว่า ความรูเ้ บือ้ งต้นทางด้านเกษตรสามารถนํามาเพิม่ ทักษะ
ใช้ในครัวเรือน ทําให้ลดค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างรายได้หรือประกอบอาชีพเสริมได้ในอนาคต [13]
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยทัง้ 10 ด้าน ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัย ของเกษตรกรกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยรวมอยู่ ใ นระดับ สูง มาก มีค ะแนนเฉลี่ย 4.36 โดยพฤติก รรม
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีระดับคะแนนสูงสุดคือ 4.66 รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการใช้เครื่องจักรทาง
การเกษตร 4.58 ระดับพฤติกรรมมีท่คี ะแนนตํ่าสุดคือ พฤติกรรมด้านการควบคุมสารเคมีอนั ตราย คือ 4.00 ซึง่ เป็ น
ระดับพฤติกรรมทีอ่ ยู่ในระดับสูง ในส่วนของพฤติกรรมทีม่ คี ะแนนสูงทีส่ ุด คือ การเพิม่ การระบายอากาศตามธรรมชาติ
ด้วยการเปิ ดประตูหรือหน้าต่าง รองลงมาคือการแบ่งนํ้าหนักให้ขนาดน้อยลงแทนการยกหรือแบกนํ้าหนักทีม่ าก ๆ โดย
ใช้มอื ทัง้ สองข้างรับนํ้ าหนักเท่า ๆ กัน พฤติกรรมที่มคี ะแนนตํ่าสุดคือ การรวมกลุ่มกันออกกําลังกายหรือจัดตัง้ กลุ่ม
เกีย่ วกับสุขภาพ รองลงมาคือการจัดให้มวี นั หยุดเพื่อจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมที่มี
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คะแนนตํ่าอาจเป็ นเพราะอาชีพเกษตรกรรม เป็ นอาชีพทีต่ อ้ งทํางานอย่างต่อเนื่องทุกวันจึงไม่มวี นั หยุด ประกอบกับการ
ที่ผู้ปกครองส่งลูกหลานเรียนหรือทํางานในพื้นที่ห่างไกลมากขึน้ จึงมีกจิ กรรมของครอบครัวน้อยลง สอดคล้องกับ
บทความวิจยั ของ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ทีก่ ล่าวว่าคนแข็งแรงอยู่ในวัยแรงงานมุ่งสู่โรงงานอุสาหกรรมและงานใน
เมือง ปล่อยให้คนแก่ทาํ การเกษตร และยังมีความเชื่อว่าทําเกษตรแล้วยากจน จึงพยายามส่งลูกหลานไปเรียนสูง ๆ ใน
เมือง [14] และอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพทีต่ อ้ งใช้กาํ ลังมากจึงทําให้เกษตรกรเข้าใจว่าเป็ นการออกกําลังกายอยู่แล้ว
จึงไม่จาํ เป็ นต้องรวมกลุ่มกันออกกําลังกายอีก จนมีคําถามจากเกษตรกรว่า “ออกแรงทํางานมาทัง้ วันแล้ว ยังต้องออก
กําลังกายอีกหรือ” [15] ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ที่ รัฐบาล หน่ วยงานของรัฐเกีย่ วกับการเกษตร รวมทัง้ หน่ วยงานปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น ควรให้ก ารส่ง เสริม เพราะการรวมกลุ่ ม หรือ ทํา กิจ กรรมร่ ว มกัน เป็ น ช่ ว งเวลาที่เ กษตรกรจะมีโ อกาส
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละแนวทางแก้ไขปญั หา เพิม่ ความเข้าใจซึง่ กันและกัน เพิม่ ความสามัคคี ลดปญั หาของชุมชนนําพา
ไปสูช่ ุมชนเข้มแข็งต่อไป
ผลการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในแต่ละด้านของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 3 ด้าน พบว่าพฤติกรรม
ด้า นความพอประมาณและความมีเ หตุ ผ ล มีร ะดับ พฤติก รรมความปลอดภัย อยู่ใ นระดับ สูง มาก โดยพฤติก รรม
ความพอประมาณมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.62 รองลงมาคือความมีเหตุผล 4.32 มีเพียงพฤติกรรมด้านความมี
ภูมคิ ุม้ กันทีด่ ที ่พี ฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉลีย่ 4.0 ผลการการศึกษานี้มคี วามสอดคล้องกับ
ทฤษฏีความต้องการของ Maslow ทีก่ ล่าวว่า ถ้ามนุษย์ได้รบั การเติมเต็มความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological
Needs) ซึง่ เป็ นความต้องการอันดับต้นของมนุ ษย์ทุกคนได้แก่ความต้องการอาหาร นํ้าดื่ม ทีพ่ กั อาศัย ยารักษาโรค
การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น มนุษย์จะมีความต้องการด้านความปลอดภัย
(Safety Needs) ซึง่ เป็ นความต้องการลําดับถัดมา [16] เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ทีป่ ระกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ ี และต้องอาศัยความรอบรู้
และคุณธรรมร่วมด้วย มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน โดยเน้นการมีอาหารบริโภคตลอดทัง้ ปี อุปโภคบริโภคอย่างมี
เหตุมผี ล เมื่อมีการผลิตได้มาก เหลือจากการบริโภคก็สามารถนําไปจําหน่ายได้ โดยความพอเพียง ทําให้ความต้องการ
ด้า นร่ า งกายได้ร ับ การเติม เต็มและส่ง ผลให้เ กษตรกรมีค วามต้อ งการความปลอดภัย โดยแสดงออกมาในรูป ของ
พฤติกรรมความต่าง ๆ [17] และมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงมากตามผลการศึกษา เป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาล หน่ วยงานของ
รัฐเกีย่ วข้องกับการเกษตร รวมทัง้ หน่ วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้การส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกษตรกรนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใช้ในชีวติ ประจําวันให้มากยิง่ ขึน้ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อเกษตรกรและ
ประเทศชาติต่อไป
จากผลการศึกษาดังกล่าวรัฐบาล หน่ วยงานของรัฐเกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทัง้ หน่ วยงานปกครองส่วน
ท้องถิน่ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสได้รบั การศึกษาทีส่ งู ขึน้ หรือมีความรูเ้ กีย่ วกับการทําการเกษตรมากยิง่ ขึน้ ให้
เยาชนคนรุ่นหลังให้ความสนใจและสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมให้ดํารงต่ อไป เสริมสร้างกิจกรรมด้านสุขภาพและ
กิจกรรมของครอบครัว และเผยแพร่ ให้เกษตรกรนํ า หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใช้ใ น
ชีวติ ประจําวันให้มากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรทัวไปและเปรี
่
ยบเทียบกับผล
กับพฤติกรรมของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หาจุดอ่อน จุดแข็งเพื่อนําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยังยื
่ นต่อไป
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การได้รบั ควันบุหรี่มือสองในแรงงานย้ายถิ่ นและครอบครัว
Secondhand Smoke Exposure in Migrant Workers and Their Families
อนุ กูล มะโนทน 1
Anukool Manoton1
0

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ความรูเ้ รื่องอันตรายของ
การสูบบุหรี่ และทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรีใ่ นแรงงานย้ายถิน่ และครอบครัว แบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ (Mixed Method) ในกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 269 คนด้วยวิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
่าของ
การสังเกตพฤติกรรม และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยแบบสัมภาษณ์มคี ่าสัมประสิทธิแอลฟ
์
คอนบาคเท่ากับ 0.72 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 50.96 มีอายุเฉลี่ย 36 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา สถานภาพสมรสคู่ และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 3,571 บาทสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 38.66 อายุทเ่ี ริม่ สูบครัง้ แรกตํ่า
กว่า 18 ปี ร้อยละ 50.96 บุหรีท่ ส่ี บู ส่วนใหญ่คอื บุหรีม่ วนเอง ยีห่ อ้ ตราแมว ร้อยละ 32.66 สูบทุกวัน เฉลีย่ วันละ 6-10
มวน ค่าใช้จ่ายต่อการสูบบุหรีเ่ ฉลีย่ 5 บาทต่อวัน มีความรูเ้ รื่องอันตรายของบุหรี่ และทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรีอ่ ยู่
ในระดับปานกลาง ด้านการได้รบั ควันบุหรี่มอื สอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ควันบุหรี่มอื สองทัง้ ในที่พกั และนอก
สถานทีพ่ กั ทุกวัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ทบ่ี า้ นพบว่า การได้รบั ควันบุหรีจ่ ากคนอื่นสูบเพิม่ ขึน้
คําสําคัญ: แรงงานย้ายถิน่ ควันบุหรีม่ อื สอง
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Abstract

This research aimed to study the tobacco used situation, received secondhand smoke, knowledge and
attitudes about smoking tobacco in migrant workers and their families. The research was mixed method;
conducted on 269 workers selected with the stratified cluster sampling technique. Data were collected from
interviews with respondents and focused on group discussions. Cronbach’s alpha for interviews at 0.72. Data
were analyzed by using descriptive statistics and logistic regression.
Of all the respondents, were males(59.58%) ; their mean age was 36 years; completed primary
school; were married and average income was 3,571 baht per month; were smokers 38.66%; the lowest age
at first smoking was lower 18 years old(50.96%). Among the smokers used rolled your own cigarettes in cat
brand (32.66); smoked every day on average 6 to 10 cigarettes per day. The smokers’ spending on tobacco
was on average 5 baht per day. The respondents had medium level knowledge about risks of tobacco and
wrong attitude in smoke; received secondhand smoke in the camp and outside the camp every day.
Compared with the situation at home, received an increase in secondhand smoke.
Key words: Migrant, Second hand smoke exposure

บทนํา

การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุ หลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้อ งกัน ได้ การสูบ บุห รี่เ พิ่ม โอกาสในการเจ็บ ป่ว ย
ด้ว ยโรคมะเร็ง ปอด (Lung Cancer)มากขึ้น [14] เนื่ อ งจากควัน บุห รี่ม ีสารเคมีก ว่า 6,000ชนิด มีส ารก่อ มะเร็ง
มากกว่า 60 ชนิด [15] ควันบุหรี่มือสองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ควันบุหรี่ในสภาพแวดล้อม มีอนั ตรายร้ายแรง พบว่า
คนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนที่ต้องเสียชีวิตในแต่ ละปี (1) ด้วยโรคที่เกิดจากการได้รบั ควันบุหรี่มือสอง ควัน บุห รี่ม ือ
สองพบได้ท ั ่วไป แต่ ค นส่ว นใหญ่ ที่ไ ด้ร บั ควัน บุห รี่ม ือ สองได้ร บั จากในบ้า นและที่ทํา งานมากที่สุด [15] คนไม่สูบ
บุหรี่ท่ีได้รบั ควันบุหรี่มือสองในบ้านหรือที่ทาํ งานจะเสี่ยงต่ อการเป็ นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 – 30 เสี่ย ง
ต่ อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 25– 30 [2] แสดงถึงอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รบั ควันบุหรี่ม ือ แม้จ ะมี
ปริมาณเพียงเล็กน้ อย สถานที่ปลอดบุหรี่ 100% เท่านัน้ ที่จ ะเป็ นเพียงมาตรการเดียวในการคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ท่ไี ม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ [16]
จากการสํา รวจข้อ มูล ของสํา นัก ควบคุม การบริโ ภคยาสูบ [3] พบผู้ส ูบ บุห รี่ใ นประเทศไทยป จั จุบ นั มีเ ป็ น
จํา นวน 13 ล้า นคนหรือ ร้อ ยละ 24.00 และมีผู้ไ ด้ร บั ควัน บุห รี่ม ือ สองในสถานที่ทํา งาน เพศชาย ร้อ ยละ 37.10
เพศหญิง ร้อ ยละ 22.80 โดย ประเทศไทยได้เ ห็น ความสํา คัญ และตระหนัก ถึง โทษภัย ของยาสูบ จึง ได้ต รา
กฎหมายขึ้น 2 ฉบับ เพื่อ ควบคุม การบริโ ภคยาสูบ คือ พระราชบัญ ญัติค วบคุม ผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 แต่ ในทางปฏิบตั ิยงั พบจุดอ่อนคือ โครงสร้างของรัฐ
ในการควบคุมยาสูบไม่เข้มแข็ง [4] ตัวพนักงานเจ้าหน้ าที่ตามกฎหมายส่วนใหญ่ ไม่มีบตั รประจําตัวเจ้าพนักงาน
ไม่ทราบบทบาทหน้ าที่ของตนเอง ในเรื่องสถานที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่ม ีคนงานก่อสร้าง ที่พกั ชั ่วคราว ที่พ กั
คนงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ยัง ไม่ค รอบคลุม ถึง การบัง คับ ใช้ใ ห้เ ป็ น
สถานที่ปลอดบุหรี่ [5]
ตําบลท่าชัย อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ม ีแ รงงานกลุ่ม หนึ่ ง คือ แรงงานรับ จ้า ง ตัด อ้อ ย เป็ น กลุ่ม
แรงงานนอกระบบไม่ม ีส ญ
ั ญาการจ้า งงานที่เ ป็ น ทางการ เข้า มารับ จ้า งตัด อ้อ ยทุก ปี ๆ ละประมาณ1,000คน คน
กลุ่มนี้มีอตั ราการบริโภคยาสูบและสุราสูง ยากจน มีรายได้เป็ น รายวัน (6) บุหรี่ท่สี ูบเป็ นบุหรี่มวนเองสูง ถึง ร้อยละ
87.76 [7] สาเหตุ ท่บี ุหรี่มวนเองเป็ นที่นิยมสูบเนื่องจากมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และบางคนมีทศั นคติในเชิงบวก
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หรือเป็ นความเชื่อที่ผิด คือ มองว่าการสูบบุหรี่ม วนเองไม่เป็ นอันตรายต่ อ สุข ภาพ [8] แต่ ข ้อ เท็จ จริง มีก ารยืน ยัน
ผลจากอันตรายของบุหรี่มวนเองว่า เพิ่มความเสี่ยงเป็ นมะเร็ง ช่อ งปากเพิ่ม ขึ้น 80% มะเร็ง หลอดอาหารเพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 60 และมะเร็งตับอ่อนเพิ่มขึ้น [17] กลุ่มแรงงานและครอบครัวที่มารับจ้างตัดอ้อยจึงเป็ นเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกาสได้รบั ควันบุหรี่มือสองจํานวนมาก

วัตถุประสงค์การวิ จยั

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรีใ่ น แรงงานย้ายถิน่ และครอบครัว
2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในแรงงานย้ายถิน่ และครอบครัว
3. เพื่อศึกษาความรูเ้ รื่องอันตรายของการสูบบุหรีใ่ นแรงงานย้ายถิน่ และครอบครัว
4. เพื่อศึกษาทัศนคติเกีย่ วกับบุหรีใ่ นแรงงานย้ายถิน่ และครอบครัว

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัวไป
่ เป็ นลักษณะให้เลือกตอบ และเติมข้อความ คือ การสูบบุหรี่ ชนิดบุหรีท่ ส่ี บู
จํานวนมวนทีส่ บู ต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ ลักษณะการสูบบุหรี่ การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผสู้ บู บุหรี่ เป็ นลักษณะให้เลือกตอบ และเติมข้อความ
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรูเ้ รื่องอันตรายของบุหรี่
ส่วนที่ 4 แบบประเมินทัศนคติเกีย่ วกับบุหรี่

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เมื่อดําเนินการสร้างแนวทางสัมภาษณ์ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยั นําแบบสัม ภาษณ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เรื่อ งบุห รี่ต รวจสอบความตรงเชิง เนื้ อ หา (Content validity) ของผู้ท รงคุณ วุฒ ิ ร้อ ยละ 80 ของผู้ท รงคุณ วุฒิ
ทัง้ หมดจํา นวน 5 ท่า น ได้ค่า ความตรงด้า นเนื้ อ หาทัง้ หมด 0.87 จากนัน้ ผู้ว ิจ ยั นํา ไปทดสอบความครอบคลุม
ความชัดเจน ความเข้าใจ มาพิจ ารณาและปรับ ปรุง แก้ไ ขเพิ่ม เติม ให้ส มบูร ณ์ จากการรวบรวมข้อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒแิ ละดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และนําไปทดลองใช้กบั แรงงานรับจ้างตัดอ้อยในเขตอําเภอสวรรคโลก
จํานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบัค [18] ได้
ค่าความเชื่อมันของข้
่
อคําถามด้านทัศนคติ และด้านความรู้ เท่ากับ 0.72
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิทกั ษ์สทิ ธิของผู
์ เ้ ข้าร่วม
การวิจยั โดยยึดหลักเคารพในสิทธิของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตัง้ แต่เริม่ กระบวนการเก็บข้อมูล จนกระทังการนํ
่
าเสนอผลวิจยั
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ผลการศึกษา

่มแรงงานย้ายถิ่ นรับจ้างตัดอ้อย และครอบครัว
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
กลุ่ม ตัวอย่า งส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย ร้อยละ 59.10 โดยมีอายุเ ฉลี่ย 36 ปี อายุต่ํ าสุด 13 ปี สูงสุด 66 ปี
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 74.35 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ78.81 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่
ที่ 3,571 บาท ลักษณะการทํางานเป็ นการรับจ้างตลอดปี ร้อยละ 53.53 ไม่มปี ญั หาทางสุขภาพ ร้อยละ 89.22
1.1 สถานการณ์การบริโภคยาสูบ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ารับจ้างตัดอ้อย สูบบุหรี่ จํานวน 104 คน (ร้อยละ 38.66) โดยมีอายุทเ่ี ริม่ สูบครัง้ แรก
ตํ่ากว่า 18 ปี ร้อยละ50.96 สูงสุดคือเมื่ออายุ 36 ปี และตํ่าสุดทีเ่ ริม่ สูบบุหรีค่ อื 8 ปี จํานวน 1 คน บุหรีท่ ส่ี บู ส่วนใหญ่คอื
บุหรี่ม วนเอง ยี่ห้อตราแมวร้อยละ 32.66 สูบทุกวัน เฉลี่ยวันละ 6-10 มวน ร้อยละ 41.34 สูบสูงสุดต่อวัน จํานวน
40 มวน อัตราตํ่าสุดจํานวน 1 มวนต่อวัน ค่าใช้จ่ายต่ อการสูบบุหรี่เฉลี่ย 5 บาทต่อวัน แหล่งที่ซ้อื บุหรี่ คือ ร้านใน
หมู่บา้ น ร้อยละ 80.77 ร้านในทีพ่ กั ร้อยละ 12.50 จํานวนการสูบบุหรีเ่ มื่อเทียบการสูบบุหรีท่ บ่ี า้ นกับการมารับจ้างตัด
อ้อย พบว่าส่วนใหญ่สบู ต่อวันจํานวน เท่าเดิม ร้อยละ 52.88
1.2 การได้รบั ควันบุหรี่มือสอง
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่สบู บุหรีท่ งั ้ หมด จํานวน 165 คนส่วนใหญ่ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในทีพ่ กั ทุกวัน
ร้อยละ 77.32 และได้รบั ควันบุหรี่มือสองนอกที่พกั ทุกวัน ร้อยละ 70.26 เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ท่บี ้านพบว่า
การได้รบั ควันบุหรีจ่ ากคนอื่นสูบมากขึน้ ร้อยละ 50.92 พบคนสูบบุหรี่ในทีพ่ กั มากขึน้ ร้อยละ 55.02 และพบคนสูบ
บุหรีใ่ นทีท่ าํ งาน มากขึน้ ร้อยละ 53.90 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
1. จํานวนวันทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีใ่ นทีพ่ กั ในรอบ 7 วันทีผ่ ่านมา
ไม่มเี ลย
1 – 2 วัน
3 – 4 วัน
5 – 6 วัน
ทุกวัน
2. จํานวนวันทีไ่ ด้รบั ควันบุหรีน่ อกทีพ่ กั ในรอบ 7 วันทีผ่ ่านมา
ไม่มเี ลย
1 – 2 วัน
3 – 4 วัน
5 – 6 วัน
ทุกวัน
3. การได้รบั ควันบุหรีใ่ นปจั จุบนั เมื่อเปรียบเทียบกับอยูท่ บ่ี า้ น
- การได้รบั ควันบุหรีจ่ ากคนอืน่ สูบ
มากขึน้
น้อยลง
เท่าเดิม
- พบคนสูบบุหรีใ่ นทีพ่ กั
มากขึน้
น้อยลง
เท่าเดิม
- พบคนสูบบุหรีใ่ นทีท่ าํ งาน
มากขึน้
น้อยลง
เท่าเดิม

จํานวน

ร้อยละ

10
21
20
10
208

3.71
7.80
7.43
3.71
77.32

21
24
15
20
189

7.81
8.92
5.58
7.43
70.26

137
56
76

50.92
20.82
28.25

137
56
76

50.92
20.82
28.25

145
47
77

53.90
17.42
28.62

1.3 ความรูเ้ รือ่ งอันตรายของการสูบบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรูเ้ รื่องอันตรายของบุหรี่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วยความรู้
เรื่อง การสูบบุหรีท่ าํ ให้เป็ นโรคมะเร็งปอด ผูไ้ ม่สบู บุหรีท่ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีจ่ ากคนอื่นมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง เด็กทีเ่ กิดจาก
แม่ทส่ี บู บุหรีจ่ ะทําให้มนี ้ําหนักแรกคลอดตํ่ากว่าปกติ สารในควันบุหรีท่ ําให้น้ิวเหลืองและเล็บเสีย ส่วนทีไ่ ม่มคี วามรู้ คือ
ในบุหรีม่ สี ารพิษทีใ่ ช้เป็ นยาเบื่อหนู พิษจากการสูบบุหรี่ ทําให้ประสาทตาเสีย และเป็ นอันตรายต่อลูกตา การสูบบุหรีไ่ ม่
ทําให้เป็ นโรคถุงลมปอดโปง่ พอง การสูบบุหรีท่ าํ ให้เกิดโรคหัวใจ ดังตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 แสดงความรูเ้ รื่องอันตรายของการสูบบุหรี่
ข้อความ
ใช่
จํานวน ร้อยละ
1. การสูบบุหรีท่ าํ ให้เกิดโรคหัวใจ
148
55.02
2. พิษจากการสูบบุหรี่ ทําให้ประสาท ตาเสีย และเป็ น
95
35.31
อันตรายต่อลูกตา
3. ในบุหรีม่ สี ารพิษทีใ่ ช้เป็ นยาเบื่อหนู
83
30.85
4. สารในควันบุหรีท่ าํ ให้น้ิวเหลืองและเล็บเสีย
171
63.57
5. การสูบบุหรีท่ าํ ให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
185
68.77
6. ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ทส่ี บู บุหรีม่ โี อกาสแท้งลูกมากกว่า
160
59.48
หญิงตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่สบู
7. ผูไ้ ม่สบู บุหรีท่ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีจ่ ากคนอื่นมีโอกาสเกิด
240
89.21
โรคมะเร็ง
8. การสูบบุหรีท่ าํ ให้เป็ นโรคมะเร็งปอด
254
94.42
9. การสูบบุหรีม่ โี อกาสเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร
125
46.47
มากกว่าคนปกติ
10. การสูบบุหรีท่ าํ ให้เป็ นโรคถุงลมปอดโปง่ พอง
109
40.52
11. เด็กทีเ่ กิดจากแม่ทส่ี บู บุหรีจ่ ะทําให้ มีน้ําหนักแรก
193
71.74
คลอดตํ่ากว่าปกติ
ตารางที่ 3 แสดงระดับความรูเ้ รื่องอันตรายของบุหรี่
ระดับความรู้
ตํ่า
ปานกลาง
สูง
รวม
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จํานวน
64
107
98
269

X

S.D.

0.45

0.03

0.35

0.029

0.31
0.64
0.69

0.028
0.029
0.028

0.59

0.03

0.89

0.019

0.94

0.014

0.46

0.03

0.41

0.03

0.72

0.028

ร้อยละ
23.79
39.77
36.43
100.00

1.4 ทัศนคติ เกี่ยวกับบุหรี่
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดมีระดับทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรีส่ ่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.50
รองลงมาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 33.50 และระดับตํ่า ร้อยละ 16.00 ทัศนคติทไ่ี ม่ถูกต้องเกีย่ วกับบุหรีส่ ่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ควันจากบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรี่ ร้อยละ 82.90 รองลงมาได้แก่การสูบบุหรีท่ ําให้มลี กั ษณะเป็ น
ผูน้ ํา ร้อยละ 80.30 บุหรีท่ ไ่ี ม่มภี าพเตือนข้างซองไม่เป็ นอันตราย ร้อยละ 69.88 ดังตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 แสดงระดับทัศนคติเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
ระดับทัศนคติ
ตํ่า
ปานกลาง
สูง
รวม
ตารางที่ 5 แสดงทัศนคติ เกีย่ วกับการสูบบุหรี่
ข้อความ

จํานวน
43
136
90
269

เห็นด้วย
จํานวน ร้อยละ
1. การสูบบุหรีท่ าํ ให้คลายเครียดและสมอง ปลอดโปร่ง
132
49.08
2. การสูบบุหรีท่ าํ ให้ท่านทํางานได้มากขึน้
181
67.28
3. ควันจากบุหรีเ่ ป็ นอันตรายต่อผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรี่
223
82.90
4. การสูบบุหรีไ่ ม่เป็ นการทําลายสุขภาพ
180
66.91
5. การสูบบุหรีช่ ว่ ยควบคุมนํ้าหนักตัว
169
62.82
6. การสูบบุหรีท่ าํ ให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มผูต้ ดั อ้อยได้ 180
69.91
การสูบบุหรีท่ าํ ให้สญ
ู เสียเงินเป็นจํานวนมาก
40
14.86
8. การลองสูบบุหรีค่ รัง้ สองครัง้ ไม่ทาํ ให้ตดิ บุหรีไ่ ด้
109
40.52
9. การสูบบุหรีท่ าํ ให้ไม่รสู้ กึ หิว
169
62.82
10. บุหรีร่ สอ่อนหรือบุหรีช่ รู ส มีอนั ตรายน้อยกว่าบุหรี่
95
35.32
ธรรมดาทัวไป
่
11. การสูบบุหรีใ่ ห้คนในครอบครัวเห็นไม่ทาํ ให้คนใน
152
56.51
ครอบครัวอยากสูบ
12. การสูบบุหรีท่ าํ ให้มลี กั ษณะเป็ นผูน้ ํา
216
80.30
13. การสูบยาเส้น มีอนั ตรายน้อยกว่าสูบบุหรีโ่ รงงาน
112 41.63
14. บุหรีท่ ไ่ี ม่มภี าพเตือนข้างซองไม่เป็ นอันตราย
188 69.88
15. บุหรีม่ วนเองมีอนั ตรายน้อยกว่าบุหรีโ่ รงงาน
110 40.89
16. ก้นกรองบุหรีช่ ว่ ยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่
118 43.87
17. ท่านสนับสนุนการห้ามสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะ
69
25.65
ั
18. ปจจุบนั ผูส้ บู บุหรีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายห้ามสูบบุหรีใ่ น
53
19.70
ทีส่ าธารณะอย่างเคร่งครัด
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ร้อยละ
16.00
50.50
33.50
100.00

X

S.D.

0.49
0.67
0.83
0.67
0.63
0.67
0.15
0.41
0.63

0.031
0.029
0.023
0.029
0.03
0.029
0.022
0.03
0.03

0.35 0.029
0.57

0.03

0.80 0.024
0.42 0.03
0.70 0.028
0.41 0.03
0.44 0.03
0.26 0.027
0.20

0.024

ข้อความ
19. สังคมไทยให้การยอมรับการสูบบุหรี่
20. การห้ามโฆษณาผ่านสือ่ ทุกชนิดทําให้คนสูบบุหรี่
น้อยลง

วิ จารณ์และสรุปผล

เห็นด้วย
จํานวน ร้อยละ
165 61.34
157

58.36

X

S.D.

0.61

0.03

0.58

0.03

1. สถานการณ์ การบริโภคยาสูบ
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มแรงงานรับจ้างตัดอ้อยสูบบุหรี่ร้อยละ 38.66 ส่วนใหญ่สูบบุหรี่มวนเอง ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากเป็ นกลุ่มแรงงานที่นิยมสูบบุหรี่มวนเอง และอาจมีปจั จัยหลายประการที่ทาํ ให้มีการสูบบุหรี่ คือ มีการอยู่
อาศัยในลักษณะครอบครัว ญาติ เพื่อน การพักอาศัยอยู่เป็ นกลุ่มก้อน การอยู่ในไร่อ้อยเป็ นแหล่งรวมแรงงานผู้ท่ี
สูบ บุห รี่ม ีแ บบอย่า งให้เ ห็น แก่ผู้ที่ไ ม่ไ ด้สูบ ทํา ให้เ กิด ผู้สูบ บุห รี่ห น้ า ใหม่ รวมทัง้ มีก ารดื่ม สุร ามากทํา ให้ม ีก ารสูบ
บุหรี่ร่วมด้วย เป็ นการคลายเครียด มีวิถีชีวิตการทํางานที่ช่วงเช้าที่นัง่ รถร่วมกันออกไปทํางานตัดอ้อยในไร่มีการ
สูบบุหรี่ในรถ ให้เห็น พอตอนเย็นกลับมาที่แค้มป์ จะรวมกันตัง้ วงดื่มสุรา เพื่อคลายความเหนื่ อ ย ทัง้ ดื่ม สุร าและ
สูบ บุห รี่ไ ปพร้อ มกัน สอดคล้อ งกับ การศึก ษาวิจ ยั ของ ปรวีณ บ่า ยคล้อ ย [9] ที่พ บว่า ป จั จัย ที่ทํา ให้สูบ บุห รี่ คือ
การสูบบุหรี่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในการเข้าสังคมได้ดี การสูบบุหรี่ช่วยคลายความเครียด และลดความวิตกกังวล
ลงไปได้มาก การสูบบุหรี่ในบ้านทําได้อย่างเปิ ดเผยเพราะคนในครอบครัวยอมรับ ได้ และไพรัต น์ อ้น อิน ทร์ [10]
พบว่าปจั จัยที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอาสาสมัครสาธารณสุขบางคนเริ่มสูบจากจากบุคคลรอบข้างและ
เพื่อน
2. การได้รบั ควันบุหรี่มือสอง
กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ ร บั รู้ว่า การได้ร บั ควัน บุห รี่จ ากผู้อ่ืน เป็ น พิษ ภัย แต่ ก ็ไ ม่ส ามารถดํา เนิน การได้ม าก
เพราะควันบุห รี่ที่ไ ด้ร บั มาจากครอบครัว และเพื่อ นๆร่ว มงาน ทัง้ จากที่ทํา งาน ที่พ กั ยัง ขาดผู้ร บั ผิด ชอบเข้า ไป
ดํา เนิน การดูแ ล รวมทัง้ ผู้ป ระกอบกิจ การหรือ นายจ้า งยัง ให้ก ารสนับ สนุ น ในการสูบ บุห รี่โ ดยนํา มาจํา หน่ า ยหรือ
จ่า ยแจกแก่ค นงานและมีก ารขายบุห รี่ใ นแค้ม ป์ พ กั ด้ว ย ดัง นั น้ จึง ควรมีม าตรการดํา เนิน การปกป้ อ งเพราะมี
รายงานการศึกษาที่พบว่าผลกระทบในระยะสัน้ ของผู้ได้รบั ควันบุหรี่มือสอง จะเกิดความไม่พอใจกลิน่ บุหรี่ท่ไี ด้รบั
และกลิ่นที่ติดเสื้อผ้า ทําให้หายใจลําบากอึดอัด เคืองตา ไอ และอาการอื่นๆ ผลกระทบในระยะยาว จะทํา ให้เ กิด
โรคได้เช่นเดียวกับผู้ท่สี ูบบุหรี่[11]
3. ความรู้ ทัศนคติ เรื่องอันตรายของบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง
จากการศึก ษาพบว่า ความรู ้ และทัศ นคติ ของกลุ ่ม ตัว อย่า งอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ไม่ส อดคล้อ งกับ
การศึกษาของ สนอง คลํ้าฉิม [12] วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะและคณะ [13] ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ดี และ
ทัศนคติท่ดี ี ในเรื่องของอันตรายของบุหรี่มือสอง ด้วยเหตุ น้ีจ ึงอาจส่ง ผลให้ม ีก ารสูบ บุห รี่ โดยเฉพาะความเชื่อ ที่
ผิดๆ อาทิ การสูบบุหรี่มวนเองมีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่โรงงาน โดยสอดคล้องกับการศึกษาของมูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ [11] การสูบ บุห รี่ทํา ให้เ กิด การยอมรับ จากกลุ่ม ผู้ต ัด อ้อ ยได้ การสูบ บุห รี่ทํา ให้ม ีลกั ษณะเป็ น ผู้นํา
รู้สกึ ดี รู้สกึ เท่ห์ สังคมไทยให้การยอมรับผู้สูบบุหรี่ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ ปรวีณ บ่ายคล้อย [9] ที่ศึกษา
การสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นที่มีทศั นคติว่าการสูบบุหรี่เป็ นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทําได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่
การสูบ บุห รี ่เ ป็ น ที ่ย อมรับ ของสมาชิก ในครอบครัว และการสูบ บุห รี ่ก ระตุ ้น ให้เ กิด ความคิด สร้า งสรรค์มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียควรเข้ามามีส่วนร่วมในการคุม้ ครองสุขภาพแรงงานย้ายถิ่นจากการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง
และลดปญั หานักสูบหน้าใหม่ในแค้มป์คนงาน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาวิจยั กฎหมายการคุม้ ครองสุขภาพแรงงานนอกระบบ
2. การศึกษาวิจยั การสร้างรูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคุม้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่
3. การศึกษาวิจยั ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองเช่น การดื่มสุรา การใช้สารบํารุงกําลัง เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความเสีย่ ง พร้อมเสนอแนวทางการจัดทําแผนการจัดการความเสีย่ ง
ต่อสุขภาพอนามัยจากการได้รบั สารบอแรกซ์ท่ปี นเปื้ อนในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จ ากเนื้อสัตว์จากตลาดสดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดําเนินการศึกษาโดย (1) เก็บตัวอย่างลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อตรวจวัด
ความเข้มข้นของสารบอแรกซ์ จํานวน 114 ตัวอย่าง จากตลาดสดคลองเตย พรานนก ศาลายา และมหาชัย ด้วยวิธกี าร
เปรียบเทียบความเข้มของสี (Colorimetric method) (2) การสํารวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจาก
ตลาดสดทัง้ สีต่ ลาดๆ ละ 100 คน โดยแบบสอบถาม (3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูค้ า้ จากตลาดสดทัง้ สี่ ตลาดละ 5 คน
และ (4) การสํารวจความถี่ในการบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ของนักเรียนทีร่ บั ประทานอาหารในโรง
อาหารของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและโรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงผูบ้ ริโภคที่รบั ประทาน
อาหารจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์อาหารของเทสโก้โลตัส ศาลายา แห่งละ 30 คน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์การบริโภค โดยนําผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบอแรกซ์ และข้อมูลการบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์ทไ่ี ด้มาคํานวณหาความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยของผูบ้ ริโภค
ผลจากการศึกษาครัง้ นี้ ไม่พบว่ามีความเสี่ยงต่ อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค แต่ ไม่อาจสามารถสรุปได้ว่า
ผู้บริโภคปราศจากความเสี่ยง เพราะผู้บริโภคยังมีโอกาสได้รบั สารบอแรกซ์จ ากแหล่งอื่นๆได้อีก ดังนัน้ การสร้า ง
แผนการจัดการความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพจึงจําเป็ นต้องมุ่งเน้นที่ (1) การควบคุมการใช้บอแรกซ์ในอาหารในทุก
ช่องทาง (2) การให้ขอ้ มูลผลการเฝ้าระวังและตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ และการให้ความรูเ้ รื่องพิษภัยของสาร
บอแรกซ์ แก่ผจู้ ําหน่ ายอาหารและผูบ้ ริโภค ผ่านสื่อและช่องทางทีห่ ลากหลาย อย่างสมํ่าเสมอ และ (3) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อบูรณาการแผนการจัดการความเสีย่ งทัวทั
่ ง้
ห่วงโซ่อาหาร
คําสําคัญ: การประเมินความเสีย่ ง สุขภาพอนามัย บอแรกซ์ ลูกชิน้ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
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Abstract

The purposes of this study were to assess consumer’s health risk of borax contamination in meatballs
and meat products in fresh food markets in the Greater Bangkok area and propose directions for risk
management plan. The results of this research were obtained from (1) the analysis of borax in 114 samples
of meatballs and meat products from Khlong Toey, Phran Nok, Salaya and Mahachai markets by using
the colorimetric method; (2) surveys of 100 consumers per market by using questionnaire; (3) in-depth
interviews with five traders per market; and 4) the food frequency survey of 30 consumers from each canteen
at Saint Gabriel's College, Santirat Witthayalai School, Mahidol University and the food court of Tesco Lotus,
Salaya. Results of those four steps above were then used to calculate non-cancer health risks of the
consumers.
Although it was found that there was no significant non-cancer risk for consumers, it could not be
inferred that consumers are risk free. This is because they could be exposed to borax from other sources as
well. This research suggests that effective risk management plans must focus on: (1) controlling of the use of
borax in foods by monitoring on all borax distribution channels; (2) providing information on results of food
analysis and transferring of knowledge on borax toxicity to traders and consumers through various media;
and 3) promoting coordination and participation of responsible government and private agencies as well as
communities to establish an integrated risk management plan throughout the food chain.
Keywords: Risk Assessment, Human Health, Borax, Meatballs, Meat Products

บทนํา

บอแรกซ์จดั เป็ นสารพิษประเภทไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง [1] ซึง่ ห้ามใช้ในอาหารและถูกควบคุมโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 151 พ.ศ. 2536 [2], ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 41 พ.ศ. 2531 เรื่องระบุช่อื วัตถุมพี ษิ
ธรรมดาตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุมพี ษิ พ.ศ. 2510 [3], ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2538 [4] และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 8 พ.ศ. 2544 [5] อย่างไรก็ตาม ยังคงตรวจพบสารบอ
แรกซ์อยู่เสมอในอาหารแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ซึ่งไม่ค่อยมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาระดับ
ความเสีย่ งของผูบ้ ริโภค [6-14] ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตัวอย่างอาหารทีป่ นเปื้ อนสารบอแรกซ์ในระหว่างปี 2543-2545 เมื่อทดสอบด้วยชุด Test Kits
โดยหน่ วยตรวจสอบเคลื่อนที่ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข [6-8]
Results
Total of samples
Positive samples
Percent of positive samples

2000
914
37
4.05
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2001
391
4
1.02

2002
2,898
77
2.66

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนตัวอย่างอาหารทีป่ นเปื้ อนสารบอแรกซ์ในระหว่างปี 2550-2553 เมื่อทดสอบด้วยชุด Test Kits
โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร [10-14]
Results
Total of samples
Positive samples
Percent of positive samples

2007
17,905
143
0.80

2008
16,446
107
0.65

2009
17,790
83
0.47

2010
16,816
55
0.33

จากข้อ มูลข้า งต้น แสดงให้เ ห็น ว่ า ผู้บ ริโ ภคยัง ไม่ ปลอดภัย แม้จ ะมีก ารตรวจติดตามจากเจ้า หน้ า ที่ภาครัฐ
ทัง้ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจติดตามใช้ชุด Test Kits ซึง่ บอกได้เพียงว่าผลเป็ นบวก
หากมีการปนเปื้ อน แต่ยงั ไม่สามารถบอกถึงระดับของการปนเปื้ อนและระดับของความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยได้อย่าง
ชัดเจน
ในการศึกษาครัง้ นี้ ตลาดคลองเตยและพรานนก ถูกเลือกเป็ นตัวแทนของตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ตัง้ อยู่
ั่
ฝงพระนครและธนบุ
รตี ามลําดับ ในขณะทีต่ ลาดศาลายาและมหาชัย ถูกเลือกเป็ นตัวแทนของตลาดสดในเขตปริมณฑล
ตลาดเหล่านี้เป็ นตลาดสดขนาดใหญ่ทม่ี ผี บู้ ริโภคซือ้ อาหารสดเป็ นจํานวนมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิต
ลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จํานวนมาก ตัง้ อยู่ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ซึ่งง่ายต่อการกระจายสินค้า
ให้กบั ตลาดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนัน้ ตลาดทัง้ สีแ่ ห่งนี้จงึ ได้ถูกเลือกเพื่อทําการประเมินความ
เสี่ยงต่ อสุขภาพอนามัย จากการได้รบั สารบอแรกซ์ท่ปี นเปื้ อนในลูก ชิ้นและผลิตภัณฑ์จ ากเนื้อสัตว์ พร้อมทัง้ เสนอ
แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความเสีย่ งด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยจากการได้รบั สารบอแรกซ์ท่ปี นเปื้ อนในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์นัน้ เป็ นการประเมินตามแนวทางของ WHO [15] โดยการหาค่า Hazard Quotients (HQs) ด้วยสมการ HQs
= ADD / RfD เมื่อ ADD (Average Daily Dose) (mg/kg-day) = (C x IR x EF x ED) / (BW x AT) และ Reference
Dose (RfD) ถูกกําหนดไว้ท่ี 0.2 mg boron/kg-day [16] ซึง่ จะถือว่าผูบ้ ริโภคมีความเสีย่ ง เมื่อ HQs มีค่ามากกว่า 1
วิธกี ารศึกษาประกอบด้วยขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1) การสุ่มตัวอย่าง และการวิ เคราะห์หาสารบอแรกซ์
ทําการสุม่ ตัวอย่างลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทงั ้ ทีม่ แี ละไม่มยี ห่ี อ้ ทีม่ ขี ายจากทุกแผงทัง้ สีต่ ลาด จํานวน 2
ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 1 สัปดาห์ และวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์ 3 ซํ้า ด้วย colorimetric method ตามคู่มอื มอก. ฉบับที่
579-2528 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [17] โดยมีอุปกรณ์และสารเคมีทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่
- porcelain crucible
- volumetric flask ขนาด 25 and 100 ml
- water bath
- muffle furnace
- UV/VIS Spectrophotometer (wavelength 540 nm)
- เครื่องชังสาร
่ ทศนิยม 4 ตําแหน่ง
- Na2CO3 1 % w/v
- HCl (1+4)
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- H2C2O4 10 % w/v in acetone
- C21H20O6 0.025 % w/v in 95% ethanol
- H3BO3
ค่าทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์หาสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหาร จะถูกนําไปคํานวณเป็ นค่าของโบรอน เพื่อแทนค่าใน
สูตรการหาความเสีย่ ง C = Concentration of boron in foods (mg/kg)
2) การเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภค
สัมภาษณ์ผู้บริโภคทัง้ สีต่ ลาดเพื่อสํารวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากตลาดสดทัง้ สีต่ ลาด
ด้วยแบบสอบถาม ขนาดของตัวอย่างถูกคํานวณโดยสูตรของยามาเน่ [18] ซึง่ จากการสํารวจพบว่ามีผบู้ ริโภคประมาณ
ตลาดละ 2,000 คนต่อวัน ได้ขนาดของตัวอย่างทัง้ หมด n = 8,000 / {1 + (8,000 x 0.052)} = 381 คน ดังนัน้ จึงสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเก็บแบบสอบถามตลาดละ 100 คน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ จะทําให้ทราบค่าตัวแปรในการประเมินความเสีย่ งดังนี้
- IR = Intake Rate (kg/day) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับข้อกําหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั ประจําวัน
สําหรับคนไทย โดยสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงใช้ค่าของสํานักโภชนาการในการคํานวณ
ความเสีย่ ง [19]
- EF = Exposure Frequency (day/yr) ในทีน่ ้ถี อื ว่าความถีใ่ นการบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์มคี ่า
น้อยทีส่ ดุ คือ 1 วันต่อปี และมีค่ามากทีส่ ดุ คือ 365 วันต่อปี
- ED = Exposure Duration (yr) แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) วัยเด็ก (Childhood : 6-12 years old) (2) วัยรุ่น
(Teenage : 13-18 years old) (3) วัยหนุ่มสาว (Adolescence : 19-25 years old) (4) วัยผูใ้ หญ่ (Adult : 26-60 years
old) และ (5) ผูส้ งู วัย (Elderly : 60-70 years old)
- BW = Body Weight (kg) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับนํ้าหนักมาตรฐานของคนไทย โดยสํานักโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงใช้ค่าของสํานักโภชนาการในการคํานวณความเสีย่ ง [20]
3) การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูค้ ้า
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้คา้ ลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากทัง้ สีต่ ลาด ตลาดละ 5 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ค้า แหล่งที่มาของลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ท่นี ํ ามาจําหน่ าย รวมถึงลักษณะการ
จําหน่ายลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
4) การสังเกตและพูดคุยกับผูค้ ้าของชําทัง้ สี่ตลาด
สังเกตและพูดคุยกับผูค้ า้ ของชําทัง้ สีต่ ลาด เพื่อทราบข้อมูลปริมาณสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ) หรือสารอื่นทีใ่ ช้แทน
สารบอแรกซ์ ทีใ่ ส่ในเนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม
5) การสํารวจความถี่ในการบริโภค
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ร่ี บั ประทานอาหารนอกบ้าน โดยใช้ food frequency questionnaire เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ความถีแ่ ละปริมาณการบริโภค โดยเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภค 4 แห่ง แห่งละ 30 คน ด้วยการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ [21]
ดังต่อไปนี้
1.5.1) นักเรียนจากโรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย ถูกเลือกเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริโภควัยเรียน (6 - 12 ปี ) และ
วัยรุ่น (13 - 18 ปี ) ซึง่ รับประทานลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทม่ี รี าคาค่อนข้างถูก
1.5.2) นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถูกเลือกเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริโภควัยเรียน (6 - 12 ปี ) และวัยรุ่น
(13 - 18 ปี ) ซึง่ รับประทานลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทม่ี รี าคาค่อนข้างแพง
1.5.3) ผูบ้ ริโภคจากโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถูกเลือกเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริโภควัยรุ่น
(19 - 25 ปี ) วัยผูใ้ หญ่ (26 - 60 ปี ) และวัยสูงอายุ (60 - 70 ปี )
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1.5.4) ผูบ้ ริโภคจากศูนย์อาหารของเทสโก้ โลตัส ศาลายา ถูกเลือกเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริโภควัยรุ่น (19 - 25 ปี )
วัยผูใ้ หญ่ (26 - 60 ปี ) และวัยสูงอายุ (60 - 70 ปี )
6) การคํานวณความเสี่ยง (HQs)
คํานวณค่าความเสีย่ งด้วยสมการ HQs = ADD / RfD เมื่อ ADD (mg/kg-day) = (C x IR x EF x ED) / (BW x
AT) และ RfD = 0.2 mg boron/kg-day โดยการคํานวณความเสีย่ ง (HQs) ใช้ลกั ษณะของสถานการณ์จําลอง
(scenarios) เพื่อให้ครอบคลุมปจั จัยทัง้ หมดที่มผี ลต่ อการประเมินความเสีย่ ง เนื่องจากการประเมินความเสีย่ งต่ อ
สุขภาพของผู้บริโ ภคนัน้ เป็ น การประเมิน ตามลักษณะที่แตกต่ า งกัน ของผู้บริโภค เช่ น อายุ นํ้ า หนัก ของร่างกาย
ระยะเวลาการเปิ ดรับ และความถี่ในการรับสารบอแรกซ์ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร รวมถึงระดับความเข้มข้น
ของสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทผ่ี ู้บริโภคแต่ละคนรับประทาน โดยได้แบ่งเป็ น 4 scenarios
ดังต่อไปนี้
- Scenario 1 การบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามข้อกําหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั
ประจําวันสําหรับคนไทย [19] โดยมีสารบอแรกซ์ปนเปื้ อนทีค่ วามเข้มข้นสูงสุด
- Scenario 2 การบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สามเท่าของข้อกําหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่
ควรได้รบั ประจําวันสําหรับคนไทย [19] โดยมีสารบอแรกซ์ปนเปื้ อนทีค่ วามเข้มข้นสูงสุด
- Scenario 3 การบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามข้อกําหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั
ประจําวันสําหรับคนไทย [19] โดยมีสารบอแรกซ์ปนเปื้ อนทีค่ วามเข้มข้นตํ่าสุด
- Scenario 4 การบริโภคลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์สามเท่าของข้อกําหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่
ควรได้รบั ประจําวันสําหรับคนไทย [19] โดยมีสารบอแรกซ์ปนเปื้ อนทีค่ วามเข้มข้นตํ่าสุด

ผลการศึกษา
ค่า ความเข้ม ข้น ของสารบอแรกซ์ท่ีต รวจวัด ได้จ ากทัง้ 4 ตลาด พบว่ า มีส ารบอแรกซ์ป นเปื้ อ นอยู่ร ะหว่ า ง
1.87 – 10.36 µg/g โดยพบมากทีส่ ดุ ในทอดมันปลาดิบทีไ่ ม่มยี ห่ี อ้ จากตลาดศาลายา และพบน้อยทีส่ ุดในลูกชิน้ หมูทม่ี ี
ยีห่ อ้ จากตลาดคลองเตย นอกจากนี้ยงั พบว่าลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทไ่ี ม่มยี ห่ี อ้ มีสารบอแรกซ์มากกว่าลูกชิน้
และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทม่ี ยี ห่ี อ้ แสดงดังแผนภูมทิ ่ี 1 และ 2

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นสารบอแรกซ์ (µg/g) ในลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทงั ้ สีต่ ลาดทีม่ ยี ห่ี อ้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นสารบอแรกซ์ (µg/g) ในลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทงั ้ สีต่ ลาดทีไ่ ม่มยี ห่ี อ้
ผลจากการสังเกตุและพูดคุยกับผูค้ า้ ในร้านขายของชํา ทําให้ทราบว่าในปจั จุบนั มีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตรวจจับผูข้ าย
บอแรกซ์ตามร้านขายของชําทัวไป
่ ผูค้ า้ จึงจําหน่ ายสารเคมีทม่ี คี ุณสมบัตทิ ําให้อาหารกรุบกรอบเช่นเดียวกับบอแรกซ์
ชื่อว่าสารโซเดียมไพโรฟอสเฟส หรือเตตราโซเดียมไพโรฟอสเฟสเดคาไฮเดรต บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสขนาดเล็ก
หนัก 15 กรัม และข้อแนะนําในการใช้คอื ผสม 1-2 กรัม ต่อนํ้ าหนักอาหาร 1 กิโลกรัม แต่จากการบอกเล่าของผูค้ า้ ใน
ร้านขายของชํา ทําให้ทราบว่าในทางปฏิบตั ิ หากผูผ้ ลิตอาหารจะใส่บอแรกซ์ หรือโซเดียมไพโรฟอสเฟต ก็อาจผสมใน
ปริมาณ 1 ซอง หรือ 15 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ได้เช่นกัน
เมื่อนําเอาค่าความเข้มข้นของสารบอแรกซ์ทป่ี นเปื้ อนในลูกชิน้ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากทัง้ 4 ตลาดมา
คํานวณหาความเสีย่ งต่อสุขภาพ พบว่ามีค่า HQs น้อยกว่า 1 ในทุก scenario ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่า Hazard Quotients (HQs) ของทัง้ 4 Scenarios
Scenarios
1
2
3
4

Hazard Quotients (HQs)
Male
Female
-5
-2
3.20x10 - 3.34x10
3.34x10-5 - 3.28x10-2
9.61x10-5 - 1.00x10-1
1.00x10-4 - 9.84x10-2
5.78x10-6 - 6.03x10-3
6.02x10-6 - 5.92x10-3
1.73x10-5 - 1.81x10-2
1.80x10-5 - 1.78x10-2

ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบโดยการคํานวณกลับเพื่อหาว่า ความเข้มข้นของสารบอแรกซ์ทป่ี นเปื้ อนเท่าไรจึงจะทําให้เกิด
ความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัย นัน่ คือค่า ADD เท่ากับ RfD = 0.2 mg boron/kg-day โดยใช้สมการ C = (ADD x BW x
AT) / (IR x EF x ED)
โดยคํานวณสําหรับกลุ่มเด็กผู้ชายอายุ 13 ปี และเด็กผู้หญิงอายุ 6 ปี ที่มีค่า HQ จากการคํานวณสูงสุด
เนื่องจากเป็ นช่วงอายุทอ่ี ยู่ในวัยกําลังเจริญเติบโต และมีค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รบั ประจําวันสําหรับคน
ไทย โดยสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สูงกว่าช่วงอายุอ่นื ๆ จากการคํานวณพบว่า
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1) เด็กผูช้ าย อายุ 13 ปี
ค่าของ C ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยคือ 35.11 mg boron/kg หรือ 309.67 mg borax/kg
หรือ 0.31 g borax/kg นันคื
่ อจะต้องมีการปนเปื้ อนของบอแรกซ์ตงั ้ แต่ 0.31 กรัม ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม
2) เด็กผูห้ ญิ ง อายุ 6 ปี
ค่าของ C ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยคือ 35.78 mg boron/kg หรือ 315.55 mg borax/kg
หรือ 0.32 g borax/kg นันคื
่ อจะต้องมีการปนเปื้ อนของบอแรกซ์ตงั ้ แต่ 0.32 กรัม ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม
เมื่อคํานึงถึงกรณีทค่ี ่าความเข้มข้นของบอแรกซ์สงู สุดทีพ่ บในการศึกษานี้ คือ 10.36 mg/kg ภายใต้ scenario
ที่มีการบริโภคมากเกินกว่าปกติ ผู้วจิ ยั จึงคํานวณกลับเพื่อหาปริมาณการบริโภคที่ทําให้เกิดความเสีย่ งต่ อสุขภาพ
อนามัยสําหรับกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ คี ่า HQs สูงที่สุด ได้แก่ เด็กผูช้ ายอายุ 13 ปี และเด็กผูห้ ญิงอายุ 6 ปี โดยใช้สมการ
IR = (ADD x BW x AT) / (C x EF x ED) เมื่อ ADD = 0.2 mg/kg-day พบว่า
1) เด็กผูช้ าย อายุ 13 ปี
ค่าของ IR ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยคือ 5.38 kg/day นันคื
่ อจะต้องมีการบริโภคผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ตงั ้ แต่ 5.38 กิโลกรัมขึน้ ไป
2) เด็กผูห้ ญิ ง อายุ 6 ปี
ค่าของ IR ทีจ่ ะทําให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยคือ 2.74 kg/day นันคื
่ อจะต้องมีการบริโภคผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ตงั ้ แต่ 2.74 กิโลกรัมขึน้ ไป
ค่า C และ IR ทีท่ าํ ให้เกิดความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการคํานวณข้างต้น แสดงได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่า C และ IR ทีท่ าํ ให้เกิดความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการคํานวณกลับ
ค่าที่ทาํ ให้เกิ ดความเสี่ยง

เด็กผูช้ ายอายุ 13 ปี

เด็กผูห้ ญิ ง อายุ 6 ปี

) ค่า C ที่ทําให้ HQs = 1 เมื่อรับประทานเนื้อสัตว์ตามปริมาณ
0.31 g of borax/kg 0.32g of borax/kg
สารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั ประจําวันสําหรับคนไทย
ค่า IR ทีท่ ําให้ HQs = 1 เมื่อรับประทานเนื้อสัตว์ทป่ี นเปื้ อนสาร
บอแรกซ์ 10.36 mg/kg หรือ 1.17 mg boron/kg ซึง่ เป็ นค่าทีไ่ ด้
5.38 kg/day
2.74 kg/day
จากการตรวจวัดในการศึกษานี้
หากมีการใส่สารบอแรกซ์ 2 กรัม (เท่ากับโบรอน 226.76 มิลลิกรัม) ลงไปในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม
ตามข้อมูลทีไ่ ด้จากคําบอกเล่าของผูค้ า้ ร้านขายของชํา จะได้ค่า HQs ดังนี้
1) เด็กผูช้ าย อายุ 13 ปี
คํานวณโดย ADD = (226.76 mg boron/kg x 0.18 kg/day x 365 day/yr x 13 yrs) / (31.6 ถึง 51.6 kg x
4,745 days) = 1.29 ถึง 0.79 mg boron/kg-day (11.38 ถึง 6.97 mg borax/kg-day)
HQs = (1.29 ถึง 0.79 mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 6.46 ถึง 3.96
2) เด็กผูห้ ญิ ง อายุ 6 ปี
คํานวณโดย ADD = (226.76 mg boron/kg x 0.09 kg/day x 365 day/yr x 6 yrs) / (16.1 ถึง 24.7 kg x
2,190 days) = 1.27 ถึง 0.83 mg boron/kg-day (11.20 ถึง 7.32 mg borax/kg-day)
HQs = (1.27 ถึง 0.83mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 6.33 ถึง 4.13
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ผลจากการคํานวณทําให้เห็นได้ว่า การใส่สารบอแรกซ์เพียง 2 กรัมต่ อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 1 กก. ทําให้เกิด
ความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัย 3.96 ถึง 6.46 เท่า
หากมีการใส่สารบอแรกซ์ทงั ้ ซอง ซึง่ หนัก 15 กรัม (เท่ากับโบรอน 1,700.72 มิลลิกรัม) ลงไปในผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม จะได้ค่า HQs ดังนี้
1) เด็กผูช้ าย อายุ 13 ปี
คํานวณโดย ADD = (1,700.72 mg boron/kg x 0.18 kg/day x 365 day/yr x 13 yrs) / (31.6 ถึง 51.6 kg x
4,745 days) = 9.69 ถึง 5.93 mg boron/kg-day (85.46 ถึง 52.30mg borax/kg-day)
HQs = (9.69 ถึง 5.93 mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 48.44 ถึง 29.66
2) เด็กผูห้ ญิ ง อายุ 6 ปี
คํานวณโดย ADD = (1,700.72 mg boron/kg x 0.09 kg/day x 365 day/yr x 6 yrs) / (16.1 ถึง 24.7 kg x
2,190 days) = 9.51 ถึง 6.20 mg boron/kg-day (83.88 ถึง 54.68 mg borax/kg-day)
HQs = (9.51 ถึง 6.20 mg boron/kg-day) / 0.2 mg boron/kg-day = 47.54 ถึง 30.99
จากการคํานวณเห็นได้ว่าหากมีการใส่สารบอแรกซ์ทงั ้ ซอง ซึง่ หนัก 15 กรัม ผู้บริโภคจะมีความเสีย่ งสูงมาก
ตัง้ แต่ 30.99 ถึง 48.44 เท่า

วิ จารณ์และสรุปผล
วิ จารณ์ผล
บอแรกซ์เป็ นสารพิษซึง่ ห้ามใช้ในอาหารแต่ยงั คงพบปนเปื้ อนในอาหารหลายประเภท เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้
เป็ นการตรวจวัดในเชิงปริมาณ ได้ค่าของการปนเปื้ อนชัดเจน จึงทําให้พบว่าระดับของการปนเปื้ อนจะขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
ของกิจการด้วยส่วนหนึ่ง กล่าวคือ ความเข้มข้นสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ท่ผี ลิตจากโรงงาน
มีค่ าโดยเฉลี่ย ตํ่ ากว่ าค่ าความเข้ม ข้นในผลิตภัณ ฑ์ท่ีผู้ผลิต รายย่อ ยผสมเองในตลาดสด ทําให้เห็น ได้ว่ าผู้บ ริโ ภค
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทผ่ี ลิตขึน้ ในตลาดสดอาจมีความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัยได้ หากผูผ้ ลิตผสมบอแรกซ์ในอาหารใน
ปริมาณทีส่ งู มาก โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคกลุ่มสตรีมคี รรภ์ เด็กเล็ก นักเรียน ผูป้ ว่ ย และผูส้ งู อายุ ซึง่ จากการคํานวณข้างต้น
เห็นได้ว่า หากมีการใส่สารบอแรกซ์ 2 กรัมลงไปในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 1 กิโลกรัม ตามข้อมูลทีไ่ ด้จากคําบอกเล่า
ของผูค้ า้ ร้านขายของชํา จะทําให้เด็กผูช้ าย อายุ 13 ปี รับสารบอแรกซ์สงู ถึง 11.38 มิลลิกรัม และเด็กผูห้ ญิง อายุ 6 ปี
รับสารบอแรกซ์สงู ถึง 11.20 มิลลิกรัม เกิดความเสีย่ ง 6.46 และ 6.33 เท่า ตามลําดับ ในขณะทีห่ ากใส่สารบอแรกซ์ลง
ไปทัง้ ซอง (15 กรัม) จะทําให้เด็กผูช้ าย อายุ 13 ปี รับสารบอแรกซ์สงู ถึง 85.46 มิลลิกรัม และเด็กผูห้ ญิง อายุ 6 ปี รับ
สารบอแรกซ์สงู ถึง 83.88 มิลลิกรัม เกิดความเสีย่ ง 48.44 และ 47.54 เท่า ตามลําดับ
การตรวจวัดในเชิงปริมาณของการศึกษาครัง้ นี้ อํานวยผลให้การประเมินความเสีย่ งจากสารบอแรกซ์มคี วาม
ละเอียดสูง ผลทีไ่ ด้สามารถนําไปใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐในการเฝ้าระวังความเป็ นพิษของอาหาร
และวางแผนการจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ แนวทางการศึกษาในครัง้ นี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อการประเมินความเสีย่ งในพื้นที่อ่นื ๆ ได้นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะทําให้การเฝ้าระวัง
สารพิษในอาหารครอบคลุมในหลายๆพืน้ ที่
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สรุปผลและเสนอแนะ
ปจั จุบนั แม้จะมีการควบคุมสารบอแรกซ์ดว้ ยกฎหมายต่างๆ แต่ยงั คงพบการปนเปื้ อนอยู่ จึงต้องดําเนินการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ จากความสําคัญดังกล่าว ทําให้ตอ้ งเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมายเพื่อประสิทธิภาพของ
การดําเนินการ และควรมีการจัดตัง้ ศูนย์การตรวจวัดบอแรกซ์เชิงปริมาณในทุกภูมภิ าค และควรจัดทําแผนการจัดการ
ความเสีย่ งอย่างมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคในระยะยาว

แผนการจัดการความเสี่ยง
แม้ในปจั จุบนั จะมีการควบคุมสารบอแรกซ์ในเรื่องการนําเข้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชี
รายชื่อวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2538 [4], การควบคุมการติดฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 8 พ.ศ.
2544 [5] และการควบคุมการใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 พ.ศ.2536 [2] และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 41 พ.ศ. 2531 เรื่องระบุช่อื วัตถุมพี ษิ ธรรมดาตามพระราชบัญญัติวตั ถุมพี ษิ พ.ศ. 2510 [3] แต่
ในทางปฏิบตั ิ ผู้ผลิตอาหารยังสามารถเข้าถึงบอแรกซ์ และนํ ามาเป็ นส่วนผสมในการผลิตอาหารประเภทต่ างๆ อยู่
ในขณะทีก่ าํ ลังเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่เพียงพอต่อการกํากับดูแลความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริโภค
ในการสร้างแผนการจัดการความความเสี่ยงต่ อสุขภาพอนามัยจากบอแรกซ์ท่มี ีประสิทธิภาพนัน้ จึงควรต้อง
พิจารณาถึง
1. การส่งเสริม ประสานงาน และการมีส่วนร่วมจากทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม เพื่อบูรณาการข้อมูลและแผนการจัดการความเสีย่ งตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการศึกษา ควรมี
ส่วนสนับสนุ นข้อมูล ความรูต้ ่างๆ ทัง้ เชิงเทคนิคและเชิงวิชาการ รวมถึงการให้ร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้า
พนักงานภาครัฐ
2. การร่ว มสํารวจ ตรวจสอบ และควบคุ ม ในทุ กช่ อ งทางการจําหน่ ายบอแรกซ์แ ก่ ผู้ผลิต อาหาร โดยต้อ ง
พิจารณาให้ครอบคลุมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน เริม่ ตัง้ แต่การนําเข้าซึง่ อยู่ในการกํากับดูแลของกรมศุลกากร การขึน้
ทะเบียนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการจําหน่ายและการใช้สารบอแรกซ์ในระดับชุมชน ซึง่ อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค โดยให้มกี ารร่วมสํารวจและศึกษาวิจยั โดยภาคการศึกษา และชุมชน
3. ควรพิจารณาให้มกี ารเพิม่ บทลงโทษแก่ผฝู้ ่าฝื น โดยอาศัยอํานาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชน ในการ
สอดส่องดูแลการกระทําความผิด ทัง้ ในระดับอุตสาหกรรมอาหาร และระดับผูผ้ ลิตอาหารรายย่อยในตลาดของชุมชน
4. การเสริมสร้างความรูแ้ ละความตระหนักแก่ผบู้ ริโภค โดยให้ขอ้ มูลผลการทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร และ
การให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารบอแรกซ์แก่ผู้ผลิต และจําหน่ ายอาหาร และผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งข้อมูลต้องทันต่อ
เหตุการณ์ น่ าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่าย โดยควรส่งผ่านสื่อและช่องทางทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ สื่อสังคมทาง
อินเตอร์เน็ต
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ความรู้ พฤติ กรรม อาการแสดงทางระบบประสาท และระดับเอนไซม์อะซิ ติลโคลีน
เอสเตอเรสของเกษตรกรผูท้ าหน้ าที่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในไร่ข้าวโพด
หมู่บา้ นศรีบญ
ุ เรือง ตาบลพงษ์ อาเภอสันติ สขุ จังหวัดน่ าน
Knowledge, behavior, Neurological signs, and acetylcholinesterase level among
pesticide sprayers in corn farm in Sriboonruang Village, Phong Subdistrict,
Suntisuk District, Nan Province
กิตติยา ใหม่กุละ1* และ รัตนา ทรัพย์บาเรอ1
Kittiya Maikula1* and Ratana Sapbamrer1
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงสารวจครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบ
ประสาทและระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรผูท้ าหน้าทีฉ่ ีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในไร่ขา้ วโพด
หมู่ บ้า นศรีบุ ญ เรือ ง ต าบลพงษ์ อ าเภอสัน ติสุ ข จัง หวัด น่ า นจ านวน 5 คน นัก วิจ ัย ท าการเจาะเลือ ดปริม า
1 มิลลิลติ รจากเกษตรกร เพื่อตรวจวิเคราะห์ ระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส และทาการสัมภาษ ์เกี่ยวกับ
ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาทการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรร นา (ได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)และสถิตอิ นุมาน (ได้แก่สถิตเิ พียร์สนั สถิตสิ เปี ยร์แมน และสถิตไิ คสแคว์)
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 82 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื อยู่ในระดับดี
ร้อยละ 9 มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับดี และร้อยละ 94 มีอาการแสดงและอาการ
เจ็บป่วยหลังการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื นอกจากนี้ยงั พบว่า ความรู้ พฤติกรรมก่อนใช้ และข ะใช้สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพชื และอาการแสดงทางระบบประสาทไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือด อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื สัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ . 5 (r=-0.406, P value =0.03)
คาสาคัญ : ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาท ระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพชื

Abstract
The purpose of the study was to investigate the association between knowledge, behavior,
neurological signs, and acetylcholinesterase activity (AChE) among 50 sprayers in corn farm, Sriboonruang
Village, Phong Subdistrict, Suntisuk District, Nan Province. Pesticide sprayers were collected one milliliter
of blood sample, and interviewed regarding knowledge, behavior, and neurological signs from pesticide
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exposure. Data were analyzed by using descriptive statistics (i.e. frequency, percentage, mean, standard
deviation) and inferential statistics (i.e.Pearson correlation, Spearman correlation, and Chi square).
The results were found that 82% of sprayers had knowledge regarding safety use of pesticides
in good level, 90% of sprayers had behavior in good level, and 94% of sprayers had neurological signs after
spraying pesticides. Knowledge, behavior before and during spraying pesticides, and neurological signs were
not associated with AChE activity. Remarkable findings were found that behavior after spraying pesticides
was associated with AChE activity(r=-0.406, P value =0.03)
Key words : Knowledge, behavior, Neurological signs, acetylcholinesterase level, pesticide

บทนา
ปญั หาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื เป็ นปญั หาใหญ่และรุนแรงมากของสังคมไทย[1]
โดยในปี 2555 พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อยละ 30
ทัง้ นี้สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กระทรวงสาธาร สุข ระบุว่าสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตนัน้ อยู่ในอันดับที่ 3 และสารเคมีปราบวัชพืชในอันดับ 5 ของสาเหตุการป่วยหรือบาดเจ็บจาก
การประกอบอาชีพจาก 152 สาเหตุ ทงั ้ หมด [2] (สถิติโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมประจาปี 2551,
สานักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธาร สุข)จากการสุม่ ตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกรในตาบลพงษ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพงษ์ทงั ้ หมด จานวน 551 ราย พบว่าเกษตรกร มีระดับ
เอนไซม์โ คลีน เอสเตอเรสในเลือ ดระดับ เสี่ย ง จ านวน 248 ราย คิด เป็ น ร้ อ ยละ 45.2 และระดับ ไม่ ป ลอดภัย
จานวน 18 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.48 [6]
เกษตรกรเป็ น ผู้ท่ีมีโ อกาสเสี่ย งมากที่สุด จากพฤติก รรมการสัม ผัสสารเคมีท งั ้ ในขัน้ ตอนการผสม ฉี ด พ่ น
และสัมผัสพืชทีฉ่ ีดพ่นสารเคมีในการเก็บเกีย่ ว มัดกา ห่อ บรรจุ ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีน
เอสเตอเรส ในเลือดของเกษตรมีระดับแตกต่างกัน อีกทัง้ ยังทาให้ เกษตรกรได้รบั ผลกระทบทางสุขภาพทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม และเป็ นปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดอาการแสดงและอาการเจ็บป่วยหลังการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ทัง้ ใน
ระยะเฉียบพลันและเรือ้ รังตามมา
ดังนัน้ การวิจ ัยนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่า งความรู้ พฤติก รรม อาการแสดงทางระบบ
ประสาทและระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรผู้ทาหน้าทีฉ่ ีดพ่น สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ในไร่
ข้าวโพด หมู่บา้ นศรีบุญเรือง ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้มรี ปู แบบของการศึกษา เชิงสารวจ (Survey research) โดยมีวธิ กี ารศึกษาดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึก ษา คือ เกษตรกรผู้ท าหน้ า ที่ฉีด พ่น สารเคมีป้อ งกันก าจัด ศัต รูพืช ในไร่ข้าวโพด
หมู่ บ้า นศรีบุ ญ เรือ ง ต าบลพงษ์ อ าเภอสัน ติสุ ข จัง หวัด น่ า น ซึ่ง คัด เลือ กแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 50 คน
และดาเนินการเก็บข้อมูล ระหว่าง 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2556
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษ ์ แบบมีโครงสร้างที่ผู้ศึก ษาสร้างขึ้น และการตรวจวัดระดับ
เอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ซึง่ จะมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บประมา 1 มิลลิลติ ร
จานวน 1 ครัง้ ลักษ ะของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษ ์ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของเกษตรกร
่
ได้แก่ อายุ, เพศ, สถานภาพสมรส, การศึกษา, รายได้,
ระยะเวลาใช้สารเคมีฯ, หน้าทีใ่ นการทาการเกษตรและ ชนิดและปริมา ทีใ่ ช้
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ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับความรูเ้ รื่อง การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ได้แก่ พฤติกรรมก่อนใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื , พฤติกรรมข ะใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื และ พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพชื
ส่วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับอาการแสดงทางระบบประสาทหลังการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพียร์สนั ( Pearson
Correlation) สถิตสิ เปี ยร์แมน (Spearman correlation) และสถิตไิ คสแคว์ (Chi square)

ผลการศึกษา
1.ข้อมูลทัวไป
่
เกษตรกรส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง 41 - 55 ปี ร้อยละ 66 โดยมีอายุเฉลีย่ 47.22 ปี (S.D. = 7.79) ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย ร้อยละ 74 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 94 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 52
ส่วนใหญ่ มีรายได้เ ฉลี่ยต่ อปี ระหว่ าง 6
-1
บาท ร้อ ยละ 44 โดยมีรายได้เ ฉลี่ยต่ อปี 8192 . บาท
(S.D. = 46218.57) ระยะเวลาใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ระหว่าง 6 - 1 ปี มากทีส่ ุด ร้อยละ 46 โดยมีระยะเวลา
ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื เฉลีย่ 7.52 ปี (S.D. = 4.161) หน้าทีใ่ นการทาการเกษตร พบว่า ร้อยละ 1 มีหน้าที่
ทัง้ ฉี ด พ่ น สารเคมี ผสมสารเคมีแ ละอยู่ใ นบริเ ว ที่มีก ารฉี ด พ่ น หรือ สัม ผัสพืช ที่ฉี ดพ่ น เช่ น เก็บ เกี่ย ว มัด ก า ห่ อ
และบรรจุ สารเคมีทใ่ี ช้มากทีส่ ดุ คือ กรัมม็อกโซน ร้อยละ 94 ส่วนใหญ่วตั ถุประสงค์การใช้ คือกาจัดวัชพืช ร้อยละ 94
ส่วนใหญ่ความถีใ่ นการใช้มากทีส่ ดุ คือ 2 ครัง้ /ปี ร้อยละ 56 โดยมีความถี่ในการใช้เฉลีย่ 18.36 ครัง้ /ปี (S.D.=5.77)
ส่วนใหญ่มีปริมา การใช้ 15 แกลลอนต่ อปี ร้อยละ 62 โดยมีปริมา การใช้เฉลี่ย 13.62 แกลลอน/ปี ( S.D.=3.76)
ส่วนใหญ่มคี ่าใช้จา่ ย ระหว่าง 5 1 - 1
บาท/ปี ร้อยละ 84 โดยมีค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ 9129. บาท/ปี (S.D.=2488.95)
้
และส่วนใหญ่ใช้สารเคมีปองกันกาจัดศัตรูพชื ตามทีฉ่ ลากกาหนด ร้อยละ 76
2.ความรู้ เรื่อง การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
เกษตรกรจานวน 42 คน (ร้อยละ 82)มีความรู้อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนความรูเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 9.52+ .839
เมื่อพิจาร าถึงข้อคาถามที่เกษตรกรส่วนมากตอบผิด ประกอบด้วยคาถาม ข ะฉีดพ่นสารเคมีไม่จาเป็ นต้องใส่
อุปกร ์ป้องกัน, การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ควรทาข ะแดดร้อนเนื่องจากได้ผลดีกว่าตอนเช้าหรือเย็น
และการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ต้องอยู่เหนือลมเท่านัน้
3. พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
เกษตรกรจานวน 44 คน (ร้อยละ 88) มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีเมื่อพิจาร าพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพชื ของเกษตรกร โดยแบ่งเป็ น 3 ขัน้ คือพฤติกรรมก่อนการฉีดพ่น พฤติกรรมข ะฉีดพ่นและพฤติกรรมหลัง
ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ผลการวิจยั มีดงั นี้
3.1 พฤติก รรมก่อ นการฉีด พ่ นสารเคมี ป้ อ งกัน กาจัดศัต รูพืช มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่า คะแนน
พฤติกรรมเฉลีย่ เท่ากับ 29.92+1.893
3.1.1 ข้อคาถามเชิงบวกทีเ่ กษตรกรปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื มากทีส่ ุด
คือ สารวจชนิดและปริมา ศัตรูพชื ทีร่ ะบาดก่อนซือ้ ,ศึกษาชนิดและปริมา สารเคมีฯให้เหมาะสมกับศัตรูพชื ,ใช้สารเคมี
ฯตามค าแนะน าของเจ้า หน้ า ที่วิช าการเกษตร,อ่ า นค าแนะน าจนเข้า ใจก่ อ นใช้สารเคมีฯ ,ผสมสารเคมีฯ ในที่โ ล่ ง
และยืนเหนือลม คิดเป็ นร้อยละ 1 รองลงมา คือ ตรวจสอบอุปกร ์ เครื่องมือก่อนการฉีดพ่น ร้อยละ 96
3.1.2 ข้อคาถามเชิงบวกทีเ่ กษตรกรปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ก่อนการฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพชื น้อยทีส่ ุด
คือ เลือกซือ้ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ทีม่ ฉี ลากถูกต้อง ร้อยละ 2 รองลงมา คือ ผสมสารเคมีฯ ตามทีร่ ะบุในฉลาก
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คิด เป็ น ร้อ ยละ 4 ในข้อ ค าถามเชิง ลบที่เ กษตรกรไม่ เ คยปฏิบ ัติ คือ การใช้ป ากเปิ ด ขวดสารเคมี/ ซองสารเคมีฯ
และ การใช้มอื เปล่าในการผสมสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื คิดเป็ นร้อยละ 1
3.2 พฤติกรรมข ะฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนพฤติกรรม
เฉลีย่ เท่ากับ 32.26 + 2.068
3.2.1 ข้อคาถามเชิงบวกที่เกษตรกรปฏิบตั ิทุกครัง้ ข ะฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพืชมากที่สุด
คือสวมอุปกร ์ปิดปาก/จมูก และ อยู่เหนือลมข ะฉีดพ่นสารเคมีฯ ร้อยละ 1 รองลงมาคือ สวมหมวก/ผ้าโพกหัว
ร้อยละ 98
3.2.2 ข้อคาถามเชิงบวกที่เกษตรกรปฏิบตั ิทุกครัง้ ข ะฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพชื น้อยที่สุด
คือ พ่นข ะลมแรง คิดเป็ นร้อยละ 2 รองลงมา คือ สวมแว่นตา คิดเป็ นร้อยละ 1 ในข้อคาถามเชิงลบทีเ่ กษตรกร
ปฏิบตั ิทุกครัง้ มากที่สุด คือ ใช้มอื ขยี้ตา/เกาผิวหนัง โดยไม่ล้างมือ คิดเป็ นร้อยละ 98 และที่เกษตรกรไม่เคยปฏิบตั ิ
คือ หยุดพักสูบบุหรี่ ดื่มน้ าหรือรับประทานอาหารในระหว่างฉีดพ่นสารเคมีฯ ,ใช้ปากเป่าหรือดูดหัวฉีดพ่นสารเคมีฯ
เมื่อมีสงิ่ อุดตัน และ พักรับประทานอาหารโดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ร้อยละ 1
3.3 พฤติก รรมหลัง การฉี ด พ่น สารเคมี ป้ อ งกัน ก าจัดศัต รูพืช มีพ ฤติก รรมอยู่ใ นระดับ ดี โดยมีค่า คะแนน
พฤติกรรมเฉลีย่ เท่ากับ 23.66 + .557
3.3.1 ข้อคาถามเชิงบวกที่เกษตรกรปฏิบตั ิทุกครัง้ หลังฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพืชมากที่สุด
คือล้างอุปกร ์พ่นสารเคมีฯให้สะอาดก่อนเก็บ และเก็บสารเคมีฯและอุปกร ์การพ่นให้ห่างไกลจากมือเด็กและสัตว์
เลีย้ ง คิดเป็ นร้อยละ 1 รองลงมาคือสระผมทันที ,ซักเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ในการฉีดพ่นสารเคมีฯ,เปลีย่ นเสือ้ ผ้าชุดใหม่,
กาจัด/ทาลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯทีใ่ ช้หมดแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 98
3.3.2 ข้อคาถามเชิงบวกทีเ่ กษตรกรปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ก่อนการฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพชื น้อยทีส่ ุด
คือ อาบน้าทันที คิดเป็ นร้อยละ 88 ในข้อคาถามเชิงลบทีเ่ กษตรกรปฏิบตั ทิ ุกครัง้ มากทีส่ ดุ คือ ล้างภาชนะ/อุปกร ์พ่น
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ในบ่อน้า แม่น้า ลาคลอง คิดเป็ นร้อยละ 16
4. อาการแสดงและอาการเจ็บปว่ ยหลังการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มอี าการแสดงและอาการเจ็บปว่ ยหลังการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ซึง่ เกษตรกร
จานวน 45 คน (ร้อยละ 88) มีอาการอ่อนเพลีย รองลงมาจานวน 37 คน (ร้อยละ 9 ) มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้า
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงอาการแสดงทางระบบประสาทหลังการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
อาการแสดง
จานวน(คน)
ไอ
2
แสบจมูก
24
เจ็บคอ/คอแห้ง
26
หายใจติดขัด
3
เวียนศีรษะ
8
ปวดศีรษะ
11
นอนหลับไม่สนิท
คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก
2
ผื่นคันทีผ่ วิ หนัง/ตุ่มพุพอง
4
ตาแดง/แสบตา/คันตา
5
อ่อนเพลีย
45
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ร้อยละ
4.
48.
52.
6.
16.
22.
4.
8.
1.
9.

อาการแสดง
อาการชา
ใจสัน่
หนังตากระตุก
ตาพร่ามัว
เจ็บแน่นหน้าอก/แน่นหน้าอก
คลื่นไส้อาเจียน
กล้ามเนื้ออ่อนล้า
ลมชัก
หมดสติ/ไม่รสู้ กึ ตัว

จานวน(คน)
3
6

ร้อยละ
6.
12.

3
4
9
37

6.
8.
18.
74.

5.ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
เกษตรกรจานวน 4 คน (ร้อยละ 8) มีระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในเลือดต่ ากว่า 64 U/L
ซึง่ ถือว่ามีระดับเอนไซม์ทผ่ี ดิ ปกติ และเกษตรกรจานวน 46 คน (ร้อยละ 92)มีระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดสูงกว่า 64 U/L ซึง่ ถือว่ามีระดับเอนไซม์ปกติ
6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดับ
เอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส ปรากฏผลดังนี้
6.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีน
เอสเตอเรส ความรูไ้ ม่สมั พันธ์กบั การมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ทีถ่ ูกต้อง อย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ
. 5 (r=- .051, P-value= .727)ความรู้ ไม่สมั พันธ์กบั อาการแสดงทางระบบประสาทอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ . 5
(r=- .171, P-value= .234) ความรูไ้ ม่สมั พันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสระดับปกติ อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ . 5 (r=- .256,P-value= . 73)พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ทัง้ 3 ขัน้ ไม่สมั พันธ์กบั อาการ
แสดงทางระบบประสาทอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ . 5 (r= .192,P-value= .181) พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัด ศัต รูพืช ดี ไม่ สมั พัน ธ์ก ับ ระดับ เอนไซม์อ ะซิติลโคลีน เอสเตอเรสระดับ ปกติ อย่ า งมีนัย ส าคัญ ที่ร ะดับ . 5
(r=-.018,P-value=.9 2)ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสระดับปกติ ไม่สมั พันธ์กบั อาการแสดงทางระบบประสาท
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ . 5 (r=- .098,P-value= .498)
ตารางที่ 2 ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง ความรู้ พฤติก รรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดับ
เอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส(r)

- . 51
-

อาการแสดงทาง
ระบบประสาท
- .171
.192
-

ค่าอะซิ ติลโคลีน
เอสเตอเรส
- .256
- . 18
- . 98

-

-

-

รายการ

ความรู้

พฤติ กรรม

ความรู้
พฤติกรรม
อาการแสดง
ทางระบบประสาท
ค่าอะซิตลิ โคลีน
เอสเตอเรส

-
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6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมก่อน ข ะและหลังฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื และ
ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื สัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอ
เรส อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ . 5 (r= .406, P-value= . 3) อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมก่อนใช้สารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพชื ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ . 5
(r= .175, P-value=. 224) พฤติกรรมข ะใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ไม่สมั พันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีน
เอสเตอเรส อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ . 5 (r= .034,P-value= .814)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิความสั
มพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมก่อนฉีดพ่น ข ะฉีดพ่นและหลังฉีด
์
พ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื และระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส
ค่าอะซิ ติลโคลีนเอสเตอเรส
r
ก่อนการฉี ดพ่น
0.175
ขณะฉี ดพ่น
0.034
หลังฉี ดพ่น
0.406
* สัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
** สัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01
พฤติ กรรม

P value
0.224
0.814
0.003**

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรม อาการแสดงทางระบบประสาทและระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส ในเกษตรกรผู้ท าหน้ าที่ฉีด พ่น สารเคมี ป้ องกัน กาจัด ศัต รูพืช ในไร่ ข้า วโพด หมู่ บ้า นศรีบุ ญเรือ ง
ตาบลพงษ์ อาเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน สามารถอภิปรายผลตามสมมุตฐิ านการวิจยั ดังนี้
1. ความรูเ้ รื่องการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื ไม่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
และระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสในเลือดซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญตา กลิน่ มาลี (254 : 52)[4] พบว่า
ความรู้ไม่สมั พันธ์กบั พฤติกรรม ทัง้ นี้อาจเนื่องจากเกษตรกรมีความรู้แต่ ไม่นาไปปฏิบตั ิ เนื่องจากความเคยชินของ
เกษตรกร ปฏิบตั ติ ามเพื่อนบ้านหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การ ์
2. พฤติกรรมหลังใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื สัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรส อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ . 5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกมล กลิน่ น้อย (2552)[3] ที่ศกึ ษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในร่างกายเกษตรกร ตาบลท่างาม อาเภอวัด
โบสถ์ จังหวัดพิษ ุโลก พบว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื สัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส อย่าง
มีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ . 1 แสดงให้เห็นว่ าพฤติก รรมการใช้สารเคมีป้อ งกัน กาจัด ศัต รูพืช มีผ ลต่ อระดับ
เอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส จึงจาเป็ นต้องหาแนวทางการสร้างจิตสานึกให้เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายจาก
สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรมีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้องเหมาะสมต่อไป
3. อาการแสดงทางระบบประสาทจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่พบส่วนใหญ่ คือ อ่อนเพลีย
และกล้ามเนื้ออ่อนล้า ซึง่ แตกต่างกับงานวิจยั ของรัตนา ทรัพย์บาเรอและค ะ (2554)[7] ทีศ่ กึ ษาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว ซึ่งพบว่าอาการแสดงที่พบส่วนใหญ่ คือ เหนื่อยง่าย
คอแห้ง ปวดศีรษะ วิงเวียน และเหน็บชา ทัง้ นี้อาจเนื่องจากการปลูกพืชที่ต่างกัน อาจมีการใช้สารเคมีในปริ มา
และชนิดที่แตกต่ างกัน นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่าอาการแสดงทางระบบประสาทไม่สมั พันธ์กบั ระดับเอนไซม์
อะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสในเลือดซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ ลาพันธ์ อินทร์กอง (2554)[5] พบว่า อาการเจ็บป่วยทาง
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กายมีความสัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกยาสูบกลุ่มผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ควรส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอื่นทีใ่ ช้สารเคมีน้อย
กว่าข้าวโพด เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั เกษตรกร
2. การแก้ไขปญั หาจะต้องใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ทัง้ นี้เพราะปญั หาการใช้สารเคมี มีความเกีย่ วโยง
กับหลายเรื่อง ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สุขภาพ และวิถคี วามเป็ นอยู่ของชุมชน
3. เกษตรกรที่มี ระดับของสารเคมีตกค้างในร่างกาย ระดับมีความเสีย่ งและไม่ปลอดภัยนัน้ ควรจะได้รบั การ
ดูแลสุขภาพจากหน่วยงานสาธาร สุขอย่างสม่าเสมอ ควรส่งเสริมให้มกี ารใช้สมุนไพรพืน้ บ้านมาเป็ นทางเลือกในการ
ขจัดสารเคมีออกจากร่างกาย
4. หน่ วยงานภาครัฐด้านการเกษตร ควรส่งเสริมเทคโนโลยี หรือ ความรูใ้ หม่ในการกาจัดวัชพืชให้ผลโดยไม่
ต้องใช้สารเคมี
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บทคัดย่อ
งาม้อน (Perilla frutescens L. Britton) เป็ นพืชที่ ปลูกมากในเอเชียรวมทัง้ ประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ไทย ชาวล้า นนาใช้เ ป็ น อาหารมานานแล้ว ในรู ป แบบของ “ข้า วหนุ ก งา” ที่ทํ า จากข้า วเหนี ย วคลุ ก กับ นํ้ า อ้อ ย
และผงงาม้อน การวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ใบและเมล็ดงาม้อนมีสารสําคัญที่เป็ นประโยชน์หลายชนิด ได้แก่ สารระเหย
perillaldehyde ในใบซึง่ มีสรรพคุณแก้เคล็ดขัดยอก ลดริว้ รอยบนใบผิวหน้า และมี rosmarinic acid ทีส่ ามารถต้าน
จุลชีพ อนุ มูลอิสระ การอักเสบ การเกิดมะเร็ง และโรคภูมแิ พ้ได้ ในเมล็ดงาม้อนมีกรดไขมันจําเป็ นประเภทโอเมก้า-3
หรือ กรดไลโนเลนิก ในปริมาณสูงมากซึง่ สมดุลกับปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-6 ในอาหาร ความเข้มข้นของกรดไขมัน
โอเมก้า-3 ในนํ้ามันงาม้อนมีมากกว่าในนํ้ามันปลา แต่น้ํามันงาม้อนมีราคาถูกกว่านํ้ามันปลาถึง 2-3 เท่า รายงานวิจยั
เกีย่ วกับสรรพคุณของนํ้ามันงาม้อนพบว่า ควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมอง
เสื่อมหรืออัลไซเมอร์ นับว่ามีงาม้อนมีคุณค่ามากต่ อสุขภาพ แต่ น่าเสียดายที่คนไทยทัวไปยั
่
งไม่ค่อยรู้จกั งาม้อน
มีการนํามาใช้เฉพาะอาหารพืน้ บ้านล้านนาเท่านัน้ แต่ไม่มกี ารยกระดับคุณค่าของงาม้อน ไม่ได้นําไปใช้เป็ นผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม คณะวิจยั ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึง มีโ ครงการวิจยั และการพัฒ นางาม้อนและผลิต ภัณ ฑ์
เพื่อ สุ ข ภาพ โดยจะเน้ น การศึก ษาคุ ณ สมบัติ ต่ า ง ๆ ของสารสํ า คัญ ในงาม้ อ น ในสัต ว์ท ดลอง และทางคลินิ ก
ในอาสาสมัคร เพื่อเป็ นแนวทางในการทําผลิตภัณฑ์แคปซูลนํ้ามันงาม้อนและสเปรย์สารสกัดจากใบงาม้อนทีม่ คี ุณค่า
และมูลค่าสูง ส่งเสริมสุขภาพและความงาม จะทําให้งาม้อนมีแนวโน้มที่จะเป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญหนึ่งของประเทศ
ในอนาคต อย่ า งไรก็ตามควรจะต้อ งมีการคัดเลือ กสายพัน ธุ์ง าม้อ นที่ดี มีปริม าณนํ้ า มันโอเมก้า 3 สูง สํา หรับ
การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเมล็ด เพื่อให้ได้สายพันธุ์งาม้อนทีเ่ หมาะสมและแนะนํ าให้เกษตรกรปลูกเสริมรายได้
ต่อไป
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Abstract

Perilla frutescens L. Britton is a plant widely grown in Asia including in Northern Thailand.
It is traditionally used as a food for a long time. The leaves and seeds of perilla contain a variety of active
substances such as perilla aldehyde a volatile compound and rosmarinic acid in the leaves and omega-3
fatty acid in the seeds. Perilla aldehyde has anti-sprain and anti-wrinkle properties. Rosmarinic acid evidently
exhibits anti-microbial, antioxidative, anti-inflammation, anti-cancer and anti-allergy activities. The seeds
contain the highest amount of essential omega-3. Fatty acids or α-linolenic acid in a suitable balance with
omega-6 fatty acids. However, perilla seed oil contains α-linolenic acid at least 2-fold higher than that in fish
oil while it can significantly decrease serum cholesterol and protect dementia or Alzheimer’s disease.
Therefore, perilla is valuable due to its health benefits but unfortunately perilla and its products have been
only used by local natives but less interested, rarely used and ignored by most Thais. In this presentation,
research and development of perilla and its products will be reviewed and the properties of active ingredients
in perilla will be reported. Future trends and new research of perilla and its value-added products for health
and beauty will be described. The future development of this native herb would bring about. An economic
impact in the country, anyhow, clinical study of perilla products in volunteers and patients should be further
performed and agriculturally, the suitable selection of plant variety with high content of omega-3 fat
for cultivation by farmers should be supported.
Key words: Perilla, omega-3 fat, health supplements, cosmetics

บทนํา
นํ้ามันงาม้อนหรืองาขีม้ อ้ น (Perilla frutescens) เป็ นพืชสมุนไพรที่มปี ระวัตกิ ารใช้เป็ นอาหาร และยาสมุนไพรใน
ประเทศทางแถบเอเชีย ได้แก่ ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีมานานแล้ว มีช่ือเรียกต่ าง ๆ กัน (ตารางที่ 1)
[Wikipedia/Perilla_frutescens,2013] ในประเทศไทย คนพื้นเมืองในภาคเหนือ หรือ ชาวล้านนานิยมกินข้าวเหนียวคลุกกับ
งาม้อนบด นํ้าอ้อย และเกลือทีเ่ รียกว่า ”ข้าวหนุกงา” หรือใช้ผสมในข้าวหลาม ขนมต่าง ๆ [กานดา แสนมณี, 2556] งาม้อน
เป็ นพืชทีป่ ลูกกันมานานในพืน้ ทีภ่ าคเหนือหลายจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน เป็ นต้น
ตารางที่ 1 งาม้อนปลูกในประเทศต่าง ๆ และมีช่อื แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ประเทศ

ชื่อท้องถีน
ไทย
งาขีม้ อ้ น งาม้อน งามน งาดอย(ล้านนา) งาเจียง งานอ
จีน
Chi-ssu, hung-sha-yao, ts'ao-t'ou, tsu-shih ts'ao, tzu ssu, yeh-ssu
อินเดีย
Ban tulsi (Bengali), , Bhanjira (Hindi)
ญีป่ ุน่
Shiso, egoma, shisonoha (ใบสีแดง)
เกาหลี
Kkaennip namul, hung-sha-yao, ji soo
ประเทศในยุโรป
Perilla, wild sesame
ประเทศในอเมริกาเหนือ
Chinese basil, purple mint, wild or summer coleus, rattlesnake weed
[ดัดแปลงจาก Wikipedia/Perilla_frutescens, 2013]

128

งาม้อ นเป็ นไม้พุ่ มสูง 1-2 เมตร ลํา ต้นตัง้ ตรง เป็ น สันสี่เหลี่ย ม ใบสีเ ขียวมีขนเล็ก ๆ ขอบใบเป็ นหยัก ๆ
จากการสํารวจพบว่า มีการปลูกงาม้อนในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน
ลําปาง พะเยา แพร่ และน่าน งาม้อนมีการปลูกกระจายทัวไปในพื
่
น้ ทีด่ อนเชิงเขา กระจัดกระจายตามพืน้ ทีบ่ นภูเขาสูง
ส่วนใหญ่จะปลูกในพืน้ ทีด่ อน ไม่ชุ่มนํ้า อาศัยนํ้าฝนและนํ้าค้าง การปลูกยิง่ ระดับสูงยิง่ จะมีผลผลิตดีและให้เมล็ดงาม้อน
ทีม่ ปี ริมาณนํ้ามันสูง ผลการสํารวจทัง้ หมด 30 แหล่งผลิต พบว่า มีงาม้อนทัง้ หมดมี 130 สายพันธุ์ ทัง้ ขนาดเมล็ด
ใหญ่ เมล็ดเล็ก และมีสตี ่างๆ กัน ตัง้ แต่สนี ้ําตาลอ่อนจนถึงนํ้าตาลไหม้ สีเทาเข้ม เทาอ่อนจนถึงสีขาว เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ทัง้ หมดมีพน้ื ทีป่ ลูกประมาณไม่ต่าํ กว่า 3,400 ไร่ ผลผลิตเมล็ดงาม้อนโดยเฉลีย่ ไม่ประมาณ
80 กิโลกรัมต่อไร่ [ข่าวไทยรัฐออนไลน์, 2556 และ นวลศรี โชตินนั ทน์, 2555]
คุณค่าทางโภชนาการของงาม้อน
ในด้านโภชนาการ เมล็ดงาม้อน อุดมด้วยสารอาหาร ได้แก่ กรดอะมิโนจําเป็ น วิตามินบี และแร่ธาตุหลายชนิด
มีแคลเซียม 410-485 มิลลิกรัม ต่ อ 100 กรัม และฟอสฟอรัส ในอัตราที่สูงมากกว่าพืชผักทัวไปหลายเท่
่
า
นอกจากนัน้ เมล็ดยัง อุดมกรดไขมันไม่อิ่ม ตัวซึ่ง เป็ นกรดไขมันโอเมก้า 3สูงถึง 54–64% เทียบกับโอเมก้า -6
(linoleic acid) 14% งาม้อนมีค่า glycemic index ตํ่า จึงมีผลดีต่อการบํารุงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทัง้ ป้องกัน
โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย [Longvah, T., et al. ,2000]
อย่างไรก็ตาม แนะนําให้รบั ประทานงาม้อนไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน เนื่องจากกรดไขมันโอเมก้า 3 มีคุณสมบัตทิ าํ
ให้เกิดลิม่ เลือดได้ยาก จึงมีขอ้ ควรระวังในการใช้งาม้อน เพราะเมื่อเกิดแผล หรือการกินยาป้องกันการเกิดลิม่ เลือด
เช่น ยา wafarin กับการได้รบั งาม้อนทีม่ ากเกินขนาด อาจมีความเสีย่ งทําให้เลือดไหลออก และหยุดได้ยาก [Longvah,
T., et al. ,2000]
นํ้ามันโอเมก้า 3 ในนํ้ามันปลาและเมล็ดงาม้อน
กรดไขมันโอเมก้า 3 (ALA) เป็ นกรดไขมันจําเป็ นทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นส่วนประกอบงของเยื่อหุม้ เซลล์สมอง หลอด
เลือด จึงมีบทบาทในโครงสร้างและการทํางานของสมอง และหลอดเลือดแดง [12] ในธรรมชาติ กรดไขมันโอเมก้า 3
มีปริมาณมากในนํ้ามันพืชและธัญพืชหลายชนิด รวมทัง้ นํ้ามันปลา (fish oil) ซึง่ ไม่ใช่น้ํามันตับปลา (cod liver oil)
นํ้ามันปลาส่วนใหญ่สกัดมาจากปลาทะเลนํ้ าลึก ในความเป็ นจริงแล้ว ปลาดังกล่าวไม่มไี ขมันโอเมก้า 3 แต่อย่างใด
เพราะปลาไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันโอเมก้า 3 ได้ดว้ ยตัวเอง แต่ปลาได้รบั นํ้ามันโอเมก้า 3 มาจากสาหร่ายเล็ก
ๆ (microalgae) และปลาเล็ก ๆ ที่อ ยู่ใ นทะเลนํ้ า ลึก และนํ านํ้ า มัน มาสะสมไว้ใ ต้เ นื้อเยื่อ ร่า งกาย [11] ในภาวะ
สิง่ แวดล้อมในปจั จุบนั นี้ คงต้องระวังการบริโภคปลาและนํ้ ามันปลาอาจมีปญั หาในการปนเปื้ อนของสารพิษ สารก่อ
มะเร็ง เช่น ปรอท พีซบี (ี PCB) และ ไดอ๊อกซิน (dioxin)
คนทีอ่ ยู่ตามยอดดอยต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างไกลทะเล ไม่สามารถหาปลาทะเลนํ้าลึกมา
บริโภคได้ แต่ปรากฏว่าชาวเขาเหล่านัน้ ไม่ได้ขาดโอเมก้า 3 เลย เนื่องจากชาวไทยภูเขาปลูกและบริโภคงาม้อนซึง่ เป็ น
แหล่งโอเมก้า 3 บริโภคแทนปลาจากทะเลนํ้าลึกเป็ นประจํานันเอง
่
[กานดา แสงมณี, 2555]
งาม้อ นเป็ น พืชมหัศ จรรย์ม ากที่มีคุ ณสมบัติท่ีดีต่ อ สุข ภาพหลายด้า น จากรายงานระบุ ผ ลวิเ คราะห์ท าง
ห้องปฏิบตั กิ ารพบว่านํ้ามันงาม้อนมีโอเมก้า 3 ถึงร้อยละ 56 และเป็ นโอเมก้า 6 ร้อยละ 23 สารสกัดจากเมล็ดงาม้อน
เป็ นแหล่งของกรดไขมันจําเป็ นคือ โอเมก้า 3 งาม้อนเป็ นพืชมีโอเมก้า 3 ซึง่ ในงาม้อน มีเปอร์เซ็นต์โอเมก้า 3
มากกว่านํ้ามันปลาจากปลาทะเลนํ้าลึกหลายเท่า ในขณะทีป่ ลาแซลมอนอบขนาด 85.05 กรัม จะมีโอเมก้า 3 เพียง 2
กรัม คิดเป็ นร้อยละ2.35 เท่านัน้ [ข่าวไทยรัฐออนไลน์. 2556] ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรน่ าน ได้คดั เลือกตัวอย่าง
เมล็ดงาม้อนในโครงการพัฒนาสายพันธุ์ จํานวน 4 สายพันธุ์ ทําการวิเคราะห์ปริมาณนํ้ามัน พบว่า เมล็ดงาม้อนมี
ปริมาณนํ้ามันรวมดังนี้ ร้อยละ 43 55 และเป็ นกรดไขมันโอเมก้า 3 ถึงร้อยละ 11-15 เมล็ดงาม้อนสีขาวขนาดใหญ่
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มีน้ํามันรวมร้อยละ 43.1 เป็ นกรดไขมันโอเมก้า 3 ร้อยละ 15.01 งาม้อนเมล็ดสีน้ําตาลเข้มขนาดเล็ก มี ปริมาณนํ้ามัน
รวมร้อยละ 52.02 เป็ นกรดไขมันโอเมก้า 3 ร้อยละ 11.08 และเมล็ดงาม้อนสีเทาอ่อนขนาดใหญ่มปี ริมาณนํ้ามันรวม
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 44.94- 55.83 เป็ น โอเมก้า 3 ร้อยละ 12.73-13.54 [บรรณาธิการ. ผลิใบจากโต๊ะบอกอ, 2555]
แสดงว่า งาม้อ นมีน้ํ ามัน รวมและกรดไขมันโอเมก้า 3 ในปริม าณที่แตกต่ า งกันไปตามที่ป ลูก ในแต่ ล ะสาย
พันธุ์ แต่ละแหล่งพืน้ ทีป่ ลูก ความสูงพืน้ ที่ และสภาพดินฟ้าอากาศ
งาม้อนได้ประโยชน์ทงั ้ ใบและเมล็ด
ใบงาม้อนเป็ นอาหารราคาแพงของเกาหลีและญี่ปุ่น การสกัดสารออกมาในรูปของนํ้ ามัน ทําได้จากเมล็ด
และใบสด นํ้ ามันที่สกัดจากเมล็ดใช้ทําอาหารและยา นํ้ ามันที่สกัดจากใบใช้เป็ นนํ้ ามันหอมระเหย (volatile oil)
เป็ นสารประเภท aldehyde เรียกว่า perilla aldehyde ในญี่ปุ่นใช้เป็ นสารแต่งรสชาติ isomer ของ perilla aldehyde
ใช้เป็ นสารแต่งกลิน่ อาหาร และมีสรรพคุณแก้เคล็ดขัดยอก ลดริว้ รอยบนใบหน้าบํารุงผิวหน้า นอกจากนี้น้ํามันหอม
ระเหยจากใบงาม้อนยังมีราคาถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันกุหลาบ และมีศกั ยภาพทีจ่ ะสามารถใช้แทนทีน่ ้ํามัน
หอมระเหยจากกุหลาบในอุตสาหกรรมเครื่องหอมอีกด้วย [ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ,์ 2553]
สารสกัดสําคัญในกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenol) ที่ได้จากใบและเมล็ดงาม้อน อยู่ในความสนใจอย่างมาก
คือ กรดรอสมารินิก (rosmarinic acid) มีฤทธิต้์ านการแพ้และต้านการอักเสบได้ดี . สารโพลีฟีนอล ทีส่ าํ คัญอีกสาร
หนึ่ง คือ ลูโตลิน (luteolin) ทีพ่ บในเมล็ดงาม้อน แสดงฤทธิต้์ านเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ต้านการอักเสบ จึงสามารถป้องกันโรคฟนั
ผุ และเหงือกอักเสบได้ [Oh HA, 2011]
รายงานว่า สารสกัด ใบงาม้อนด้ว ยนํ้ าสามารถกระตุ้น เอ็นไซม์ nitric oxide synthase. ซึ่งเหนี่ยวนํ า
การสังเคราะห์ไนตริกออกไซด์ (NO) .ในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือด (vascular smooth muscle cells
หรือ VSMC) อีกทัง้ ยับยัง้ platelet derived growth factor (PDGF) ทําให้ VSMC เพิม่ จํานวนมากขึน้ ผลการวิจยั
ชี้แ นะว่ า สามารถใช้ใ นการป้ อ งกัน โรคทางหลอดเลือ ด เช่น ภาวะการแข็งตัว หลอดเลือดแดง (arteriosclerosis)
สารสกัดใบงาม้อนสามารถเพิม่ สาร interferon (IFN-gamma) หรือ tumor necrosis factor (TNF-alpha) แสดงว่า
สารสกัดใบงาม้อนอาจยับยัง้ เซลล์มะเร็งได้ [Makino T, et al, 2002]
ใบงาม้อนสีแดงมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึง่ ต่อต้านอนุ มูลอิสระ ในปริมาณทีม่ ากกว่าในใบงาม้อนสีเขียว การได้รบั
สารสกัดจากใบงาม้อนสีแดง จะทําให้ LDL oxidation lag times .ในเลือดยาวนานมากขึน้ ป้องกัน LDL oxidation
และลดปริมาณการเกิดสาร lipid peroxide อย่างชัดเจน แสดงว่า งาม้อนน่ าจะสามารถลดภาวะการแข็งตัวหลอดเลือด
ทีเ่ กิดจากการสะสมไขมันในหลอดเลือดแข็งตัวได้ (atherosclerosis) [Saita E, et al ,2012]
ปจั จุบนั สารสกัดจากงาม้อนเริม่ มีบทบาทในแวดวงสุขภาพและเครื่องสําอางมากขึน้ นอกเหนือจากบทบาท
ของงาม้อนในประกอบอาหารบํารุงสุขภาพและรักษาโรค ในต่างประเทศ ได้มกี ารนํ าใบงาม้อนมาสกัดสาระสําคัญ
คือ rosmarinic acid และพัฒนาเจลจากสารสกัดต้นงาม้อน ในประเทศไทย ใช้งาม้อนในการรักษา โรคภูมแิ พ้ ผิวหนัง
อักเสบ การแพทย์แผนจีนมีการใช้งาม้อนมานานนับศตวรรษ โดยใช้ทงั ้ งาม้อนเดีย่ วๆ และผสมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่น
สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาทัง้ เมล็ดและใบงาม้อนเพื่อเพิม่ ศักยภาพของงาม้อนให้มากขึน้
สายพันธุ์ การเก็บรักษา ความชื้น และแหล่งการปลูก เป็ นปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพนํ้ ามันเมล็ดงาม้อน
การศึกษา พบว่า ในตัวอย่างเมล็ดพันธุจ์ าก 4 แหล่ง คือ จังหวัดน่ าน เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา เมล็ดพันธุจ์ าก
จัง หวัด น่ า นมีคุ ณ ภาพสูง มีค วามชื้น ตํ่ า ร้อ ยละ 7.13 ความบริสุท ธิส์ ูง ร้อ ยละ 99.63 ขณะที่เ มล็ด พัน ธุ์
จากแม่ฮ่องสอนมีปริมาณนํ้ ามันสูงกว่าร้อยละ 44.91 จะเห็นได้ว่า แหล่งผลิต ดิน อุณหภูม ิ แสงสว่างและอากาศ
เป็ นเหตุและปจั จัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพและปริมาณของนํ้ามันของเมล็ดงาม้อน [ศิรวิ รรณ อําพันฉาย 2552]
ในตํารายาพื้นบ้านล้านนา มีการนํ าเมล็ดงาม้อนมาตําใช้ประคบแก้อาการข้อพลิก และนํ าเมล็ดบีบเอานํ้ ามัน
สําหรับใช้ทานวดแก้ปวด ขัดข้อกระดูก พบว่า นํ้ามันงาม้อน มีส่วนประกอบของ โอเมก้า 3 ซึง่ มีผลต่อสมองด้านความ
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ฉลาด ความจํา และป้องกันโรคความจําเสื่อม นอกจากนี้ยงั มีฤทธิต้์ านการอักเสบ ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
การป้องกันโรคหัวใจ และช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิด [.ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ.์ 2553]
งาม้อ น เป็ น แหล่ ง ของกรดไขมัน โอเมก้า 3 ได้แ ก่ กรดลิโ นเลนิก  linolenic acid (18:3, -3)
n
(Gunstone,1994) งาม้อนจากแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ประเทศไทย พบว่ามีปริมาณไขมัน 34-36% ประกอบด้วย
Triacylglycerol 97% ของไขมันทัง้ หมด และพบ phytosterol 3% ของไขมันทัง้ หมด (Siriamornpun S., et. al. 2006)
อัต ราส่ว นของกรดไขมันอิ่ม ตัว : กรดไขมัน ไม่ อิ่ม ตัว เชิง เดี่ย ว : กรดไขมัน ไม่ อิ่ม ตัว เชิงซ้อ น (saturates:
monounsaturates : polyunsaturates) ในงาม้อน เท่ากับ 1:1:8 (Siriamornpun S., 2006) งาม้อนจากเมืองไทย
พบ กรดไขมันโอเมก้าสามชนิดกรดลิโนเลนิก ( 
-linolenic acid) 55-60% ของไขมันทัง้ หมด รองลงมาเป็ นกรดไขมัน
โอเมก้าหก ชนิดกรดลิโนเลอิก (linoleic aicd)(18:2, n-2) 18-22% ของกรดไขมันทัง้ หมด และพบกรดไขมันโอเมก้า
เก้า ชนิด oleic acid (18:1) 11-13% ของกรดไขมันทัง้ หมด งาม้อนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณกรดลิโนเลนิกสูง
กว่างาม้อนจากแหล่งอื่นทีข่ ายตามท้องตลาด (Siriamornpun S., et. al. 2006)
งาม้อนประกอบด้วยกรดอะมิโน คิดเป็ น amino acid scores ตาม FAO/WHO/UNU (1985) เท่ากับ 63
และเมื่อเอาส่วนเปลือกออกจะเท่ากับ 66 (Longvah T., 1998) การเอาเปลือกออก (dehulling) และการต้มให้สุก ทําให้
อัตราส่วนโปรตีน (Net protein ratio, NPR), Net protein utilization (NPU) และ true protein digestibility (TDP)
เพิม่ ขึน้ ในขณะทีก่ ารปิ้ งย่าง จะทําให้ NPR, NPU และ TDP ลดลง (Longvah T., 1998) การเอาเปลือกออก
และการต้มจึงยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากกว่าการปิ้ งย่าง นอกจากนี้ยงั มีผู้คดิ ค้นทํางาม้อนในรูปอัดแท่ง
(chewable tablet) โดยทีย่ งั คงคุณค่าทีด่ ที างโภชนาการ (Wu J, 2012)
มีงานวิจยั จํานวนมาก ได้รายงานเกีย่ วกับสมบัตแิ ละประโยชน์ของนํ้ามันงาม้อน และกรดไขมันในงาม้อน มีผลดี
ต่อการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ เช่น cardiovascular disorders, cancer, inflammatory, rheumatoid arthritis
[Mohammad Asif, 2011] ต่อต้านแบคทีเรีย[Yamamoto,2002] โรคหอบหืด [Okanoto, M., 2000] นํ้ามันงาม้อน
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในซีรมั ในหนูทดลอง (Okamoto, 2000, Longvah T, 2000) ลดระดับไขมันในซีรมั
(Chang H, 2009) แต่เพิม่ ระดับ IgE ในหนูทดลอง (Chang H, 2009) เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพืชอื่น
เช่น chia และ flax, พบว่า งาม้อนมีสารฟีนอลซึง่ มีฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระ หรือ antioxidant และ กรดไขมันจําเป็ นสูงสุด
มากกว่าพืชอื่น ๆ (Muller Waldek, 2010; Sargi SC; et al. (2013) ยับยัง้ การตายของเซลล์ประสาทแบบ
apoptosis (Seong, 2012) สารฟีนอลในงาม้อน ได้แก่ anthocyanin (Yamazaki M., 2003)
รายงานวิจยั พบว่า งาม้อน ใบและเมล็ดงาม้อนมีสารสําคัญหลายชนิด ใบมีสาร perillaldehyde ซึง่ แก้เคล็ด
ขัดยอก ลดริว้ รอยบนใบผิวหน้า และมี rosmarinic acid ทีส่ ามารถต้านจุลชีพ ต้านอนุ มูลอิสระ ต้านการอักเสบ ยับยัง้
การเกิดมะเร็ง และโรคภูมแิ พ้ได้ เมล็ดมีกรดไขมันโอเมก้า-3 ในปริมาณสูงมากกว่าในนํ้ามันปลาซึง่ อาจมีการปนเปื้ อน
ด้วยสารปรอทและสารพิษ นํ้ามันจากเมล็ดงาม้อนสามารถควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือด และ ป้องกันโรคสมองเสื่อม
หรืออัลไซเมอร์ ได้ไม่แพ้น้ํามันปลา งาม้อนจึงเป็ นทางเลือกทีด่ ที างหนึ่งของแหล่งอาหารทีม่ กี รดไขมันจําเป็ นหลายชนิด
สูงและอยู่ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม [Chang, H.-H., et al., 2009]
งาม้อนเป็ นพืชทีป่ ลูกมากในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และมีคุณค่ามากต่อสุขภาพ แต่น่าเสียดายทีค่ น
ไทยทัวไปยั
่ งไม่ค่อยรูจ้ กั งาม้อน มีการนํามาใช้จาํ กัด เช่น ทําเป็ นอาหารหรือขนมพืน้ บ้านท่านัน้ ดังนัน้ ควรมีการวิจยั
และพัฒนาเพื่อเพิม่ คุณค่าและมูลค่าของงาม้อน นําไปใช้เป็ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงามก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
และต่ อ เกษตรกรในบ้า นเรา ในปี พ.ศ. 2556-2559 กลุ่ ม คณะวิจ ัย ของมหาวิท ยาลัย พะเยา จึง มีโ ครงการวิจ ัย
และการพัฒนางาม้อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยจะเน้นคุณสมบัตติ ่าง ๆ ของสารสําคัญในงาม้อนในห้องทดลอง
การศึกษาผลทางชีวภาพในสัตว์ทดลอง ในทางคลินิกจะมีศกึ ษาผลการใช้ของนํ้ามันงาม้อนในอาสาสมัครทีม่ คี วามเสีย่ ง
จากภาวะสมองเสื่อม และโรคภูมแิ พ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการทําผลิตภัณฑ์แคปซูลนํ้ ามันงาม้อนและสเปรย์สารสกัด
จากใบงาม้อนทีม่ คี ุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม ในขณะเดียวกัน ควรจะมีการคัดเลือกสายพันธุ์
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งาม้อนทีก่ ารผลิตนํ้ามันโอเมก้า 3 สูง ในการชยายพันธุต์ ่อไป ก็จะทําให้งาม้อนมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญ
หนึ่งของประเทศในอนาคต
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ความคิ ดเห็นของคณะกรรมการต่อการดาเนิ นงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่ นในพืน้ ที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Opinion of the Committee on Operation of National Health Security Local Fund
in Muang District, Chiang Rai Province
ประภาธิดา วุฒชิ า1* และ จักรกฤษณ์ วังราษฎร์2
Prabhatida Wutticha1* and Jukkrit Wungrath2
บทคัดย่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ เป็ นนวัตกรรมสาคัญในระบบสุขภาพของไทย ซึง่ หลาย
ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นกลไกสาคัญ ใน
การประสานหน่ วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ เพื่อค้นหาปญั หาและความต้องการของประชาชน วางแผน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ ที่ประเมินผลได้ สนับสนุ นให้ประชาชนพึง่ ตนเองได้ในด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ สนับสนุ นประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้ทุกฝ่ายตระหนักต่อการปรับเปลี่ยน
ั หาสุ ข ภาพ การวิจ ัย นี้ มี
พฤติก รรมสุ ข ภาพของประชาชน และการสร้า งกลไกทางสัง คมให้เ ข้า มาร่ ว มกัน แก้ป ญ
วัตถุประสงค์ 1). เพื่อพรรณนาลักษณะส่วนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ในพืน้ ที่
2).เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ในพืน้ ที่
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ใน
พืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 148 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ประกอบด้วยด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าความเชื่อมัน่ (reliability) เท่ากับ 0.87 และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) เท่ากับ 0.83 ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่ มีความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ โดยรวม ทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.37 โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ด้านปจั จัยนาเข้ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.41 อันดับที่ 2
คือ ด้า นกระบวนการ มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.36 และอันดับที่ 3 คือ ด้านผลผลิต มีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 3.33 ตามลาดับ
ผลการวิจยั นี้สามารถใช้บ่งชีร้ ะดับความพึงพอใจของคณะกรรมการต่อการดาเนินงานของกองทุนได้เป็ นอย่างดี
คาสาคั: ความคิดเห็น, การสารวจ, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่
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Abstract
National Health Security Local Fund (NHS LF) is an innovation of Thai health care system. The fund
unites many local organizations for local people health care and promotion. Local administration (LA) acts as
the main participant to cooperate with many local organizations on searching health problems, people needs,
planning and promote health activities that is evaluable. Promote local people on self-supporting health care,
local health care providers on supporting local people for improving health behavior and setting social
mechanism for solving local health problems are also the responsibility of the fund. This research aimed to
survey the opinion of the committee of NHS LF in Muang District, Chiang Rai Province for 1) Personal
characteristic of the committee 2) Opinion of the committee on the performance of the fund. The 148
participants was answered the 5 level scale on 3 parts of input factors, process and product questionnaire
that modified from National Health Security Office (NHSO). The reliability was 0.87 and the content validity
was 0.83. The results showed that the opinion of the committee on operation of the fund of 3 parts were in
the middle level with the average of 3.37. The order from high to low was 1) input factors at the average of
3.41, 2) process at the average of 3.36 and 3) product at the average of 3.33 respectively. The results of the
research can indicate appreciating level of the committee on operation of the fund nicely.
Key words : Opinion, Survey, National Health Security Office, National Health Security Local Fund

บทนา
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดไว้ในมาตรา 51 ว่า “บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขทีเ่ หมาะสมและได้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้มสี ทิ ธิได้รบั การรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การบริการสาธารณสุขจากรัฐซึง่ ต้องเป็ นไปอย่างทัวถึ
่ ง
้
และมีประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การปองกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์” รัฐจึงได้ดาเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนโดยทัวถึ
่ งและครอบคลุมอย่าง
เร่งด่วน [1] พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา
48(4) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุ นและกาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และ
ภาคเอกชนทีไ่ ม่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร ดาเนินงานและบริห ารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ทีไ่ ด้ตาม
ความต้องการ ความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพืน้ ทีโ่ ดยส่งเสริม
กระบวนการมีสว่ นร่วม
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ทีน่ ับเป็ นนวัตกรรมที่สาคัญในระบบสุขภาพของประเทศ
ไทยซึง่ หลายภาคส่วนในสังคมมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็ นกลไกสาคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมค้นหาปญั หาและความต้องการ
ของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมกับประชาชน แล้วยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึง่ ตนเองด้าน
สุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีไ่ ด้แสดงบทบาทในการสนับสนุ นประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ทัง้ นี้ยงั ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพได้ดว้ ยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมทีจ่ ะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปญั หาต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ
ให้ลุล่วง [2]
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จากการดาเนินงานที่ผ่านมาระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า มีปญั หาในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในส่วนของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ และยังขาดเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อ
ช่วยลดภาระในการทางานด้านบัญชี กองทุน การดาเนินโครงการ/กิจกรรม และการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ทาให้ไม่
สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าของกองทุนได้ตามที่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด ในส่วนของ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขาดเครื่องมือทีใ่ ช้ในการติดตามประเมิน และแปลผลการดาเนินงานของกองทุน
ทัง้ ด้านการเงินบัญชี ด้านโครงการ/กิจกรรม และด้านข้อ มูลพื้นฐาน [3] และในส่วนของการดาเนินงานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย พบปญั หาอุปสรรคดังนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ แห่ง
ใหม่อยู่ระหว่างดาเนินงาน มีการแต่งตัง้ ผู้บริหารกองทุนฯและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การพิจารณากิจกรรม/
โครงการและการใช้งบประมาณกองทุนฯยังไม่ได้ดาเนินการ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯแห่งใหม่ยงั ไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นนักวิชาการทีท่ างานด้านสาธารณสุขมีความเกีย่ วข้องกับการใช้บริการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น และจากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของคณะกรรมการต่ อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยนาแนวคิด การ
ประเมินของ สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) มาใช้ในการสอบถามข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาผล
การศึกษามาเป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้กบั
หน่ วยงานต่างๆที่เกีย่ วข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล หน่ วยงานสาธารณสุข หน่ วยงานอื่นๆในพื้นที่
ส่วนกลาง และยังใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทาให้
ประชากรในพืน้ ทีไ่ ด้รบั บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ดีขน้ึ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพรรณนาลักษณะส่ว นบุคคลของประชาชนที่ร ั บบริการกองทุนหลักประกันสุข ภาพระดับ
ท้องถิน่ ในพืน้ ที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการที่มตี ่อผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่ ในพืน้ ที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ทราบถึงปญั หาและอุปสรรคของการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ใน
พืน้ ที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่ อผู้บริหารเพื่อปรับปรุง
โครงการต่อไป
3. ทาให้ประชากรในพืน้ ทีไ่ ด้รบั บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ทีด่ ขี น้ึ
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ ใน
พืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากองค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์การปกครองส่วนท้ องถิน่ 16 กองทุน แต่ละ
กองทุนมีคณะกรรมการจานวนประมาณ 15 คน รวม 240 คน
วิ ธีคดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้อ งถิ่นในพื้น ที่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan จากจานวนประชากร 240 คน ซึง่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี้ จานวน 148 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถาม ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ต่ อการ
ประเมินด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการดาเนินงานและด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้คาถามทีเ่ ป็ นมาตรวัดแบบ
Likert Scale ซึง่ แบ่งลาดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเครื่องมือวิจยั ให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจยั
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาหนดขอบเขต
และเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มคี วามชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจยั ยิง่ ขึน้
3. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามปรับปรุงมาจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
4. นาแบบสอบถามทีร่ ่างได้ ทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)ได้เท่ากับ 0.83
โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิ างด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จานวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบและขอคาแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั
5.นาแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขตามคาแนะนาแล้วนาไปทดลองใช้ในประชากรที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จานวน 30 คน เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สมั ประสิทธิแอลฟา
์
ของ คอนบาร์ค ได้เท่ากับ 0.87
6. ปรับปรุงรูปแบบแบบสอบถามอีกครัง้ แล้วนาเสนอผูท้ รงคุณวุฒชิ ุดเดิม เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนได้
เครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
7. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผูว้ จิ ยั เดินทางไปพบกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2. แจ้งวัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างและผู้ท่เี กี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ดาเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ
์ ่มตัวอย่างโดยการเข้าพบผูน้ าชุมชนและกลุ่มตัวอย่างเพื่อแนะนาตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการ
ทาวิจยั วิธกี ารเก็บข้อมูลและแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงสิทธิในการยกเลิ
กหรือขอออกจากกการเข้าร่วมการวิจยั ได้ทุก
์
เมื่อ โดยไม่มผี ลกระทบใดๆทัง้ สิน้
3. เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามทีไ่ ด้สร้างขึน้ และสอบถามเพิม่ เติมในข้อมูลทีต่ อ้ งการรายละเอียดเพิม่ เติม
4. เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วจะทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์แบบสอบถามแบ่งเป็ นดังนี้
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิตคิ วามถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
เลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.วิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการดาเนินงาน ด้านผลผลิตของโครงการ และ
ความพึงพอใจของบุคคลผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องหรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ในพืน้ ที่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถิตคิ วามถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
Mean) มัธยฐาน (Median) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นไว้ดงั นี้
หมายเหตุ นาความถี่มาหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ าหนักคะแนนของการ
ตอบในแต่ละข้อคาถามและเป็ นรายด้านโดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่ ในแต่ละข้อและในแต่ละด้าน
ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.50
หมายถึง
พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50
หมายถึง
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00
หมายถึง
พึงพอใจมากทีส่ ดุ

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ต่อการประเมินด้านปจั จัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
ลาดับที่
แปลผล
ด้านปจั จัยนาเข้า
3.41
1
ปานกลาง
ด้านกระบวนการ
3.36
2
ปานกลาง
ด้านผลผลิต
3.33
3
ปานกลาง
รวม
3.37
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิน่ โดยรวมทัง้ 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.37 โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับที่
1 คือด้านปจั จัยนาเข้ามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.41 อันดับที่ 2 คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.36 และอันดับที่ 3 คือ
ด้านผลผลิต มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.33 ตามลาดับ

วิ จารณ์ และสรุปผล
ด้านปจั จัยนาเข้า พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41 ด้านปจั จัยย่อยผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับดังนี้ อันดับที่ 1
คือกองทุนฯมี วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครัง้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 อันดับที่ 2 คือจานวนคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความเหมาะสมและเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.53 อันดับที่ 3 คือ มีการสมทบเงินกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ครบทุกปี
อย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของทิพาพร ราชาไกร(2548)[4]ศึกษาการประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าด้านปจั จัยนาเข้าของโครงการหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย สถานทีใ่ ห้บริการ บุคลากร ยา
และเวชภัณฑ์ วัส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ท างการแพทย์แ ละงบประมาณ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ของเครือ ข่ า ยสถานพยาบาล
โรงพยาบาล ศูนย์สขุ ภาพชุมชนและสถานีอนามัยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนด ถือว่าขาดแคลนบุคลากร ผูบ้ ริหารและผู้
ให้บริการ มีความคิดเห็นว่าสถานทีใ่ ห้บริการ บุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์และงบประมาณ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผลการศึกษาขัดแย้งกับการศึกษาของสวัสดิ ์ ทองผา (2547) [5] ศึกษาผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ เทศบาลแกลงกะเฉด จังหวัด
ระยอง พบว่าในด้านปจั จัยนาเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั ิงานโครงการระดับความเหมาะสมที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ บุคลากรสาธารณสุขมีศกั ยภาพการทางานต่อโครงการนี้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.7 ส่วนในระดับ
ความเหมาะสมทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุดคือ อาคารสถานทีบ่ ริการในพืน้ ทีอ่ ยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย่ 1.9 จากการศึกษาครัง้ นี้
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้ อันดับที่ 1 คือ กองทุนฯมี วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครัง้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ มีวตั ถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเรื่องของ
วัสดุ อุปกรณ์ ไว้ดงั นี้ เพื่อสนับสนุ นค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นทีจ่ ดั ทากิจกรรมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ และเพื่อสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่ให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10
ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในรอบปี งบประมาณนัน้ และในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องใช้จ่ายเพื่อซือ้
ครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องโดยตรง ครุภณ
ั ฑ์นนั ้ จะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย[6]
อันดับที่ 2 คือ จานวนคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความเหมาะสมและเพียงพอ ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากนัน้
เนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมีระเบียบที่กาหนดขึน้ อย่างชัดเจนในเรื่องของ
จานวนและผู้ท่จี ะมาดารงในตาแหน่ งต่างๆ อันดับที่ 3 คือ มีการสมทบเงินกองทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)ครบทุกปี อย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก แหล่งทีม่ าของเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประกอบด้วย 1.เงินค่าบริการสาธารณสุขสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมวด
บริการส่งเสริมป้องกัน จัดสรรให้เป็ นรายปี ตามจานวนประชากร 2. เงินอุดหนุ นหรืองบประมาณจาก องค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.)/เทศบาล จัดสรรตามสัดส่วนทีส่ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด เป็ นรายปี และ 3. เงิน
สมทบจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ หรือรายได้อ่นื ทีเ่ กิดจากกิจการของกองทุนเอง
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ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36 ด้านปจั จัยย่อยผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับดังนี้ อันดับที่ 1
คือกลุ่มตัวอย่างผ่านการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทม่ี คี วามเกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุนฯ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลีย่ เท่ากับ 3.64 อันดับที่ 2 คือกองทุนมีการเผยแพร่ขอ้ มูลตามหลักธรรมาภิบาล
(โปร่งใส ตรวจสอบได้) ข่าวสารหรือผลการดาเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ผ่านสือ่ ต่างๆ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.56 อันดับที่ 3 คือ กองทุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
(อปท. ภาครัฐ และ คนในชุมชน) ในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยังยื
่ นและเหมาะสมในพืน้ ที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพาพร ราชาไกร(2548)[4]ศึกษาการ
ประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าด้านกระบวนการประกอบด้วย
การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพบริการ การประชาสัมพันธ์ การประสานงานในเครือข่าย
การจัดเครือข่าย บริการระบบส่งต่อการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ การส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และการพัฒนาบุคลากรในการบริการ ผูบ้ ริหาร มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดาเนินงาน
ตามโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ให้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของสวัสดิ ์ ทองผา
(2547)[5] ศึกษาผลการดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลแกลงกะเฉด จังหวัดระยอง พบว่าด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน
ด้านกระบวนการทางานของโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั งิ านโครงการในระดับความเหมาะสมที่มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุดคือขัน้ ตอนการให้บริการแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.6 จากการศึกษาครัง้ นี้ อภิปรายผลการศึกษา
ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1 คือกลุ่มตัวอย่างผ่านการอบรม/ประชุม/สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่มี คี วามเกี่ยวข้องกับการ
บริห ารงานกองทุ น ฯ ความคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก เนื่อ งจากการพัฒนาศัก ยภาพคณะกรรมการบริห ารกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เป็ นกลไกสาคัญต่อความสาเร็จของการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เพราะคณะกรรมการเป็ นบุคคลสาคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาค
ประชาชน ที่จะทาให้เกิดการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนและเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการดาเนินงานของ
กองทุนให้มปี ระสิทธิภาพซึง่ จะส่งผลให้ประชาชนมีสขุ ภาพดีทงั ้ กายและจิต[2]และในคู่มอื ปฏิบตั งิ านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่ กาหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ควรมีการอบรมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจและประชุมสัมมนาและการศึกษาแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่างพืน้ ทีใ่ นจังหวัดทีม่ กี องทุนต้นแบบในเรื่องต่างๆ
จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างผ่านการอบรม/ประชุ ม/สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบริห ารงาน
กองทุนฯอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 2 คือกองทุนมีการเผยแพร่ขอ้ มูลตามหลักธรรมาภิบาล (โปร่งใส ตรวจสอบได้)
ข่าวสารหรือผลการดาเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ ผ่านสื่อต่างๆเช่นป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ
บุคคล หอกระจายข่าว Website เป็ นต้น ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเงื่อนไขในการบริหารจัดการกองทุนนัน้
ได้กาหนดไว้ว่ากองทุนต้องมีหลักการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ กองทุนต้องมี
กลุ่มบุคคลได้รบั ความไว้วางใจมาบริหารจัดการและกองทุนต้องมีการบริการจัดการทีป่ ระชาชนยอมรับได้ และกองทุนมี
กิจกรรมทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อันดับที่ 3 คือ กองทุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน (อปท. ภาครัฐ
และ คนในชุมชน) ในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยังยื
่ นและเหมาะสมในพื้นที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ั หาด้า นสุข ภาพส่ว นใหญ่ เ ป็ น ป ญ
ั หาด้า นพฤติก รมของบุ ค คลที่มีส าเหตุ ม าจากป จั จัย หลายๆด้า นที่
เนื่ อ งจากป ญ
ผสมผสานกัน อันได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจ ปจั จัยด้านครอบครัว
ชุม ชน สังคม ที่มีสาเหตุ ม าจากสภาพเศรษฐกิจ สัง คม วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต ซึ่ง การแก้ไ ขจะต้อ งใช้กลวิธีก าร
ดาเนินงานในหลายวิธี และใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานทีต่ ่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและบุคคลที่
เป็ นเจ้าของสุขภาพ ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารจัดการกอทุนบรรลุวตั ถุประสงค์จงึ ต้องมีระบบการจัดทาข้อมูล มีการจัดทา
แผนงานทีใ่ ช้เป็ นแนวทางการแก้ไขปญั หาและกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสนับสนุ นงบประมาณให้แก่หน่ วย
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บริการ ประชาชน และภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง[2]ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้กองทุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน (อปท. ภาครัฐ และ คนในชุมชน) ในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยังยื
่ นและเหมาะสมในพืน้ ที่
ด้านผลผลิต พบว่าโดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.33 ด้านปจั จัยย่อยผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับดังนี้ อันดับที่ 1 คือนาผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 อันดับที่ 2 คือการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตรงกับสภาพปญั หาของพืน้ ที่และโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ดั ทา
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็ นรูปธรรม ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 อันดับที่ 3 คือการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตรงกับสภาพปญั หาของพื้นที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.45 ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี ยังยื
่ น (2553)[7] ศึกษาการประเมิน
การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบึงทองหลาง พบว่า ผลลัพธ์ต าม
กรอบแนวคิดการศึกษาประกอบด้วย การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุข องค์กร
ภาคประชาชนมีสทิ ธิใช้เงินกองทุน มีโครงการจากภาคประชาชน มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ สุดท้ายประชาชนมีสุขภาพดี
เกิดความพึงพอใจการดาเนินงานกองทุน ซึ่งผลลัพธ์การดาเนินงานกองทุนตามตัวชี้วดั การประเมินการดาเนินงาน
กองทุนคือ ผลการดาเนินงานกองทุนมี 4 ประเภทตามระเบียบกองทุน ประชาชนได้รบั บริการโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จากกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนประชากรในพืน้ ที่ องค์กรภาคประชาชนได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณ
เพื่อจัดทาโครงการ มีนวัตกรรมโครงการด้านสุขภาพทีส่ ามารถนามาแก้ไขปญั หาด้านสุขภาพของประชาชน ประชาชน
ผู้ร ับ บริก ารมีความพึง พอใจต่ อ การดาเนิน งานกองทุ นคิด เป็ น ร้อ ยละ 96.08 กองทุ น ได้สนับ สนุ น งบประมาณเพื่อ
ดาเนินงาน 4 ประเภท ตามระเบียบกองทุนและจานวนประชาชนผูร้ บั บริการในแต่ละโครงการคิดเป็ นร้อยละ 100 และ
การศึกษาของทิพาพร ราชาไกร(2548)[4]ศึกษาการประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าด้านผลผลิตประกอบด้วยความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
พฤติกรรมการบริการของสถานบริการ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพของประชาชน ความพึงพอใจต่อการ
บริก ารด้า นสุข ภาพ ดัง นี้ ความครอบคลุ ม ของการมีห ลักประกัน สุข ภาพยัง ไม่ ไ ด้ต ามเป้ า หมายของโครงการคือ
ประชาชนทุกคนต้องมีหลักประกันสุขภาพ ส่วนอาเภอกมลาไสยประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 98.42 การ
เข้าถึงบริการ ด้านความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ ระยะเวลารอตรวจ ระยะเวลาทีเ่ จ้าหน้าทีท่ าการตรวจและ
ระยะเวลารอรับยา ประชาชนส่วนมาก เดินทางในการมารับบริการที่สถานพยาบาลส่วนใหญ่ เป็ นรถจักรยานยนต์
เดินทางภายใน 30 นาที ร้อยละ 94.00 ระยะทางจากบ้านถึงสถานพยาบาล น้ อยกว่า 20 กิโลเมตร ร้อยละ 98.75
ระยะเวลาในการรอตรวจ ทีส่ ถานบริการใช้เวลาไม่เกิน 60 นาทีผรู้ บั บริการส่วนใหญ่ใช้เวลาในการรอตรวจเฉลีย่ 18.46
นาที เป็ นต้น จากการศึกษาครัง้ นี้ อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้ อันดับที่ 1 คือนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัด
โครงการ/กิจ กรรมอย่ างต่ อเนื่ องและสม่ าเสมอ ความคิดเห็น อยู่ใ นระดับมาก เนื่อ งจากการบริหารจัดการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประสบความสาเร็จหรือ
สามารถเผยแพร่ผลงานต่อประชาชนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ต้องมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องและหรือมีองค์กรภายนอกมาประเมิน สปสช.จึงกาหนดแนวทางการประเมินผล 2 รูปแบบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนและทีมประเมินจากหน่วยงานต่างๆทัง้ ในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับอาเภอ จะได้
ยึดถือรูปแบบการประเมินนี้ไว้เป็ นขัน้ พืน้ ฐาน[2] ดังนัน้ ทุกกองทุนจึงต้องมีการประเมินผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและการรับรูข้ องประชาชนต่อการดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ ซึง่
จะทาให้แต่ละกองทุนได้ทราบข้อมูลและนาข้อมูลการสารวจมาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพ
โดยชุมชน เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นต่อไป ตัวอย่างเช่นได้จดั โครงการคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หัวใจและหลอดเลือด แล้วนาผลการดาเนินโครงการมาพัฒนาโดยได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดในคลินิกบริการ เป็ นต้น อันดับ ที่ 2 คือการจัดทาโครงการ/
141

กิจกรรมตรงกับสภาพปญั หาของพืน้ ทีแ่ ละโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ดั ทาสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
อย่างเป็ นรูปธรรม ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกองทุนมีการประเมินผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ มีการ
ให้บริการสุขภาพเชิงรุกและมีการประชาคมซึ่งจะประกอบด้วยผู้ใหญ่บา้ น ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนจาก
กลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มอาชีพ องค์กรชุมชนเป็ นต้น ประชาชนจากคุม้ และจากครัวเรือนจานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มี
สิทธิเข้
์ าร่วมประชาคม โดยใช้เทคนิคการระดมความคิด การวิเคราะห์ปญั หาชุมชน การจัดลาดับความสาคัญของปญั หา
และความยากง่ายในการแก้ไขปญั หา เป็ นต้น ทาให้ทราบถึงสภาพปญั หาทีแ่ ท้จริงของพื้นที่และสามารถจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนทาให้ประชาชนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในทางที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่นโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดในชุมชน ในช่วงที่มกี ารระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยรณรงค์ให้
ประชาชนช่วยกันทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เป็ นต้น และอันดับที่ 3 คือการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตรงกับ
สภาพปญั หาของพื้นที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากปจั จุบนั นี้การให้บริการทางด้านสุขภาพเน้นการ
ให้บริการเชิงรุกโดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน และมีการสารวจข้อมูลทางด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ทุกวัย เป็ นประจาและสม่าเสมอ ทาให้ทราบปญั หาทางด้านสุขภาพและความต้องการของประชาชน ลักษณะของกิจกรรม
ทีจ่ ะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ได้กาหนดไว้ว่า ประเภทที่ 1 จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้ นฟู
สมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ : โดยสนับสนุ นงบประมาณเพื่อจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ งู อายุ กลุ่มผูพ้ กิ าร และกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งและกลุ่ มผูป้ ่วยโรคเรื้อรังทีอ่ ยู่ในเขต
พื้น ที่ซ่ึง การจัด กิจ กรรมประเภทนี้ คณะกรรมการบริห ารกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพจะต้ อ งมีข้อ มู ล ประชากร
กลุ่มเป้าหมายหลักดังกล่าวว่ามีจานวนเท่าใด และมีการจัดทาแผนงาน/โครงการในแต่ ละปี ว่าจะตัง้ เป้าหมายในการ
จัดบริการแก่กลุ่มใดบ้างและเป็ นจานวนเท่าใด[2] จึงทาให้รูปแบบของกิจกรรม/โครงการที่จดั ทามีความเหมาะสม
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปาก
มดลูกในสตรีวยั เจริญพันธุ์ โครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสาหรับเกษตรกรและประชาชนและโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุเพื่อสุขภาพดี เป็ นต้น
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การวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research)นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับเพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา
รายได้ผปู้ กครอง สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง การได้รบั ความรูจ้ ากบุคลากรสาธารณสุข และการได้รบั ความรูจ้ ากสื่อ
ต่างๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเขตชนบทจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างจานวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ น
แบบสอบถามของกองสุขศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 ครอบครัวมีรายได้เฉลีย่ 5,00010,000บาท/เดือนได้รบั ความรูจ้ ากบุคลากรร้อยละ 86.7 จากสื่อต่างๆร้อยละ 83.8 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านอบายมุข พฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ระดับควรปรับปรุง ได้แก่ ด้านอนามัยส่วนบุคคล, ด้านสุขภาพจิต, ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม,
ด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุ, ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านการออกกาลังกาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 75.3 โดยพบว่า อายุ ศาสนา การได้รบั ความรู้จากบุคลากร
สาธารณสุข และการได้รบั ความรูจ้ ากสือ่ ต่างๆ กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่ งชาติ แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของนัก เรีย นกลุ่ ม นี้ จ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ การปรับ ปรุ ง ในการหารูป แบบวิธีก ารให้สุข ศึก ษาที่เ หมาะสมในโรงเรีย นที่
ทาการศึกษาต่อไป
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Abstract
This descriptive research was conducted to describe the health promotion practice among junior
high school students in a rural area of Chiang Rai Province. The factors related to students’ health promotion
practice such as demographic information, family background and health media perception were identified.
The participants were 377 students that responded the survey by Health Education Division. The tool used in
the study was questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics, S.D, ANOVA and Pearson’s
correlation.
The results indicated that most of participants were females at 55 %. The range of parents’ salary
was 5,000 – 10,000 baht/month. The participants perceived health education from health personals (86.7%)
and public media (83.8 %). The level of health promotion practice in alcohol consumption, smoking,
gambling, sexual behaviors and hand hygiene were found in moderate level, whereas personal hygiene,
mental health, environmental awareness, accidental prevention, diet behavior and exercise were needed to
be improved.
Majority of participants have health promotion practice 75.3 % that had to be improved. Age,
religion, perception of health education from health personals and public media were the factors related to
health practices.
The study revealed that health promotion practices among junior high school students in a rural area
of Chiang Rai Province needed to be improved. Health education program and proper interventional method
in the school setting need to be studied further.
Key words: National Health Recommendations, Junior high school students, Public health, Rural Area,
Chiang Rai Province

บทนา
พืน้ ฐานของการมีสุขภาพดีของประชาชน เป็ นรากฐานทีส่ าคัญของการแก้ปญั หาสาธารณสุขของประเทศที่
จาเป็ นและเหมาะสมกับสภาวะสังคมโลกในปจั จุบนั กระบวนการให้ประชาชนมีสุขภาพดีนนั ้ มีอยู่หลายวิธี การรณรงค์
สุขบัญญัติแห่งชาติเป็ นกลวิธหี นึ่งที่สาคัญของนโยบายสุขศึกษาแห่งชาติ ทีใ่ ห้ประชาชนมีการสร้างเสริมสุขภาพและ
ปลูกฝงั พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็ นหลัก แต่ในปจั จุบนั ยังพบปญั หา
เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพต่างๆไม่เหมาะสม ซึง่ มีสาเหตุหลายๆปจั จัย ทัง้ ปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายใน
ปญั หาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นปญั หาทีท่ าให้ประชาชนเกิดความสูญเสียทัง้ ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สนิ เงินทอง จาก
สถานการณ์เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมในปจั จุบนั ทาให้ชวี ติ ของคนไทยมีความเสีย่ งมากขึน้ โดยเสีย่ ง
ต่อภัยทางสุขภาพ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรค จากภัยอันตรายต่ างๆในชีวติ ประจาวัน เด็กเยาวชนและประชาชน จานวน
ไม่น้อยที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทาน
อาหารที่ไม่ สะอาดไม่ ล้า งมือ ทาให้ป่วยเป็ นโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคอุ จจาระร่ ว ง พบผู้ป่วยตัง้ แต่
มกราคม – ตุลาคม 2552 มีจานวน 1,150,413 คน และเสียชีวติ 83 คน การรับประทานอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม และมี
การออกกาลังกายน้อยทาให้เป็ นโรคอ้วนมีโรคแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึง่ จากการรณรงค์ตรวจวัด
ความดันโลหิตทัวไปพบว่
่
า คนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูง 2.5 ล้านคน การรับประทานอาหารทีม่ สี ารปนเปื้ อน สูบ
บุหรี่ ดื่มสุรา ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยในปี 2551 มีผเู้ สียชีวติ 55,403 คน โดยมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี จากปญั หาหลายๆ

145

ด้านทาให้คนไทยพบปญั หาสุขภาพจิต ซึง่ จากการสารวจสุขภาพของประชาชนของกรมสุขภาพจิต ช่วงเดือนสิงหาคม
2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยสารวจ 3 ครัง้ พบว่า ประชาชนมีความเครียด 46.9, 50.1 และ 47.4ตามลาดับ[1]
แต่โดยทัวไปจะพบเด็
่
กและเยาวชนมีปญั หาทางด้านสุขภาพ เช่น ความเจ็บป่วย ความบกพร่องและความพิการของ
อวัยวะต่างๆซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ กั พบได้สาหรับเด็กวันนี้[2] และจากสภาพปญั หาสาธารณสุขในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปตาม
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิง่ แวดล้อมทาให้ปญั หาสุขภาพคนไทยเปลีย่ นแปลงจากโรคติดเชือ้ มาเป็ น
โรคไม่ตดิ เชือ้ ทีเ่ กิดจากพฤติกรรม เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั และ
โรคเอดส์ ซึ่งมีแนวโน้ มว่ าโรคในกลุ่ม ดัง กล่ า วจะเพิ่ม ความรุ นแรงขึ้นในอนาคต โดยมีสาเหตุ จากพฤติก รรมที่ไ ม่
เหมาะสม โรงเรีย นเป็ น ที่ร วมของเด็ก นั ก เรีย นเป็ น จ านวนมาก บทบาทหน้ า ที่ส าคัญ ของโรงเรีย น คือ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน การจัดสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ อานวยต่อการเรียนการสอน การสร้างเสริมสุ ขภาพให้แก่นักเรียน
อันจะเป็ นพื้นฐานในการสร้างสุขนิสยั ที่ดแี ก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง
จัดเป็ นการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้เด็กในวัยนี้เป็ นวัยที่มแี นวโน้มที่มกี ารเรียนการสอนได้ดกี ว่าวัยอื่นๆ ดังนัน้
การศึก ษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุข ภาพตามหลักสุข บัญ ญัติแ ห่ งชาติ จะช่ วยให้ร ับทราบถึงสภาพปญั หาทางด้า น
พฤติกรรมของนักเรียนได้ เพื่อเป็ นการวางแผนพัฒนาพฤติกรรมสู่การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เด็กวัยเรียนเป็ นประชากร
กลุ่มทีม่ คี วามสาคัญ ซึง่ จะเติบโตเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพต่อไปในอนาคต แต่การทีเ่ ด็กวัยเรียนจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี ี
คุณภาพได้นนั ้ จะต้องมีความสมบูรณ์ทงั ้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา และมีสงั คมทีด่ เี ชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวม
นัน้ ก็คอื การมีสุขภาพที่ดนี ัน้ เอง สุขภาพที่ดจี ึงเป็ นเป้าหมายของชีวิตและสังคม[3] มิได้หมายถึงแต่ เพียงภาวะที่
ปราศจากโรคหรือการทุพลภาพเท่านัน้ [4] การที่บุคคลจะมีสุขภาพดีนนั ้ จึงมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบระหว่าง
ปจั จัยทางพันธุกรรม สังคม สิง่ แวดล้อม การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรม
สุขภาพทีถ่ ูกต้องจะเป็ นแบบแผนการดารงชีวติ ทีจ่ ะนาไปสู่การมีชวี ติ ที่ดขี องบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
ต่อไป
จากสภาพปญั หาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปญั หาสุขภาพในเด็กวัยเรียนมีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากการทีน่ กั เรียนมี
พฤติกรรมทีไ่ ม่ถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องทราบปญั หาพืน้ ฐานพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อทีจ่ ะดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพที่
พึงประสงค์และสร้างเสริมพฤติกรรมทีถ่ ูกต้องดีงามไว้ การนาสุขบัญญัตแิ ห่งชาติมาเป็ นแนวทางดาเนินการวิจยั ในกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตชนบทของจังหวัดเชียงราย เพื่อมีแนวทาง
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพและนาไปสู่พฤติกรรมทีพ่ ึ งประสงค์จะส่งผลให้เป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี สี ุขภาพดีทงั ้ ร่างกาย
จิตใจ สังคม และปญั ญา ผู้วจิ ยั ในฐานะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ ทาหน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนเพื่อเน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติในกลุ่ม
นัก เรียนระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น เขตชนบท จัง หวัดเชีย งราย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ใ นการวางแผนดาเนิ นการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพให้เป็ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาในครัง้ นี้ คือ นักเรียนทีก่ าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้ ปี ท่ี 1 – 3 สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัดเชียงราย 19,867 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนทีก่ าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้ ปี ท่ี 1 – 3 ที่สงั กัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จานวน 377 คน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan, 1970) ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มแบบชัน้
ภูมิ (Stratified sampling) มีจานวนโรงเรียนทัง้ หมด 28 โรงเรียน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมสร้างเสริม สุขภาพตามหลักสุข
บัญญัตแิ ห่งชาติ[1] และคณะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ส่ว นที่ 2 อ้างอิงจากงานวิจยั แนวทางการสร้า งเสริม พฤติก รรมสุข ภาพตามสุข บัญญัติแ ห่ง ชาติ ใน
สถานศึกษาของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปจั จัยชีวสังคม ประกอบด้วยเพศ อายุ ศาสนา ระดับชัน้ และรายได้ผู้ปกครอง
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการและเต็มข้อความ
แบบสอบถามปจั จัยจิตลักษณะ ประกอบด้วย บุคคลที่เลีย้ งดู การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพ
และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากสือ่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการและเต็มข้อความ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ จานวนทัง้ หมด 40 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด ให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ลักษณะคาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 3 ระดับ ได้แก่
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา หมายถึง
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา สม่าเสมอ หรือทุกวัน
ไม่แน่นอน
หมายถึง
ปฏิบตั บิ า้ ง ไม่ปฏิบตั บิ า้ งแล้วแต่โอกาส
ไม่ปฏิบตั ิ
หมายถึง
ไม่ปฏิบตั เิ ลย
การแบ่งข้อคาถาม 40 ข้อ ตามสุขบัญญัติ 10 ข้อ
ข้อที่ 1 ดูแลร่างกายและของใช้ให้สะอาด ได้แก่ขอ้ คาถามที่ 1, 2, 3, 6, 9, 10
ข้อที่ 2 การรักษาฟนั ให้แข็งแรง และแปรงฟนั อย่างถูกวิธี ได้แก่ขอ้ คาถามที่ 8, 12, 32
ข้อที่ 3 ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย ได้แก่ขอ้ คาถามที่ 5, 13
ข้อที่ 4 การกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ งอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
ได้แก่ขอ้ คาถามที4่ , 7, 11, 17, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 36
ข้อที่ 5 การงดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสาส่อนทางเพศ ได้แก่ขอ้ คาถามที่
25, 26, 27, 28, 29
ข้อที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นได้แก่ขอ้ คาถามที่ 37, 38
ข้อที่ 7 การป้องกันอุบตั ภิ ยั ด้วยการไม่ประมาทได้แก่ขอ้ คาถามที่ 14, 15, 16, 39, 40
ข้อที่ 8 การออกกาลังกายสม่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจาปี ได้แก่ขอ้ คาถามที่ 20, 21
ข้อที่ 9 การทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอได้แก่ขอ้ คาถามที่ 22, 23, 30
ข้อที่ 10 การมีสานึกต่อส่วนรวมร่วมร้างสรรค์สงั คมได้แก่ขอ้ คาถามที่ 24
การแบ่งข้อสุขบัญญัติตามกลุ่มพฤติ กรรมสุขภาพ จานวน 7 ด้าน ได้แก่
1.ด้านอนามัยส่วนบุคคล
ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
1, 2, 3
2. ด้านอาหารและโภชนาการ ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
4
3.ด้านอบายมุข
ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
5
4.ด้านสุขภาพจิต
ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
6, 9
5.ด้านป้องกันอุบตั เิ หตุ
ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
7
6.ด้านการออกกาลังกาย
ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
8
7.ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ขอ้ สุขบัญญัตขิ อ้
10
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เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย
ข้อความทีม่ คี วามหมายทางบวก
(คะแนน)
ปฏิบตั ปิ ระจา
2
ไม่แน่นอน
1
ไม่ปฏิบตั ิ
0

ข้อความทีม่ คี วามหมายทางลบ
(คะแนน)
0
1
2

การจัดระดับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวม ตามคาทานายสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนั บสนุ นบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเฉลีย่
ระดับพฤติกรรม
75-80 คะแนน
ระดับดี
70-74 คะแนน
ระดับปานกลาง
0-69 คะแนน
ระดับควรปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนทานายพฤติ กรรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ โดยคะแนนรวมกัน เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติทานายสุขภาพเป็ นดังนี้
ข้อคาถามที่เป็ นเชิ งบวก จานวน 24 ได้แก่ ข้อ 1-24
ประจา = 2 คะแนน แสดงว่ามีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับดีมาก ปฏิบตั ทิ ุกวัน 7 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ควรปฏิบตั ติ ่อไป
อย่างสม่าเสมอ ให้เป็ นสุขนิสยั เพื่อสุขภาพอนามัยทีด่ ี
ไม่แน่ นอน = 1 คะแนน แสดงว่า มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง คือ มีปฏิบตั ิเป็ นบางครัง้ 1-6 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์การปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีความเสี่ยงต่ อปญั หาสุขภาพ ต้องกระตุ้นเตือนให้มกี ารปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ
ไม่ปฏิ บตั ิ = 0 คะแนน แสดงว่า มีความเสีย่ งอย่างมากไม่ปฏิบตั เิ ลย 0 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ก่อการเกิดปญั หา
สุขภาพและโรคต่างๆ แต่ยงั ไม่สายควรปรับปรุงตัว ในการปฏิบตั เิ พื่อไม่ให้เกิดความเสีย่ ง
ข้อคาถามที่เป็ นเชิ งลบ จานวน 16 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 – 40
ประจา = 0 คะแนนแสดงว่า มีความเสีย่ งอย่างมากปฏิบตั ทิ ุกวัน 7 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ก่อการเกิดปญั หาสุขภาพ
และโรคต่างๆ แต่ยงั ไม่สายควรปรับปรุงตัว ในการปฏิบตั เิ พื่อไม่ให้เกิดความเสีย่ ง
ไม่แน่ นอน = 1 คะแนนแสดงว่า มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการมีปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้ 1-6 ครัง้
ต่อสัปดาห์ การปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีไ่ ม่ถูกต้อง ซึง่ มีความเสีย่ งต่อปญั หาสุขภาพ ต้องกระตุ้นเตือนให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่าง
สม่าเสมอ
ไม่ปฏิ บตั ิ = 2 คะแนนแสดงว่า มีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง ไม่ปฏิบตั เิ ลย 0 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ควรดูแลตนเองไม่ให้มี
พฤติกรรมเสีย่ งต่อไป เพื่อสุขภาพอนามัยทีด่ ี
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ผลการทานาย
คะแนนคาทานายสุขภาพ
ตา่ กว่า 69 คะแนน ผลการทานายบอกว่า คุณต้องปรับปรุงตัวเองโดยด่วน
69-74 คะแนน ผลการทานายบอกว่า คุณมีแววจะมีสขุ ภาพทีด่ ตี ่อไป
75-80 คะแนน เยาวชนสุขบัญญัตติ วั จริง ผลการทานายบอกว่าคุณเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั รักตัวเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีผชู้ ่วยนักวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. คณะผู้วิจยั ได้กาหนดโรงเรีย นสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึกษา เขตชนบท จัง หวัด
เชียงราย
2. คณะผูว้ จิ ยั ได้อบรมผูช้ ่วยนักวิจยั ในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้ างขึน้ และ
แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
3. ทาการเก็บข้อมูลงานวิจยั
4. รวบรวมข้อมูลนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
5. ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีม่ คี วาม
สมบูรณ์ตรวจสอบให้คะแนนข้อคาถามแต่ละข้อตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ นามาลงรหัส
2. นาแบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละตามตัว
แปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับชัน้ และรายได้ผปู้ กครอง นาเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
3.นาแบบสอบถามบุคคลทีเ่ ลีย้ งดู การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากสื่อ
และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน( S)
และ
ค่าร้อยละของข้อมูล
4. เปรียบเทียบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยตัวแปรหนึ่งตัวแปรและมากกว่าสองตัวแปรโดยใช้การ
ทดสอบ ค่าที (t – test) และ ทดสอบค่า F (F – test)
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปจั จัยชีวติ สังคม ปจั จัยจิตลักษณะ กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติ โดยหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation
coefficient)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาครัง้ นี้ จานวน 377 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 มีอายุ 13 ปี ร้อยละ
41.4 กาลังศึกษามัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 ร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.8
รายได้ของผู้ปกครองต่ อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 49.1 รองลงมาต่ ากว่า
5,000 บาท ร้อยละ 37.4
สถานภาพสมรสของผูป้ กครอง ส่วนใหญ่มสี ถานภาพคู่ ร้อยละ 74.0 รองลงมา หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ ร้อยละ 20.7
2. พฤติ กรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของกลุ่มตัวอย่างแยกตามรายข้อ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ อยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 2 ข้อ คือ (1) งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสาส่อนทางเพศ (2) ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร
และหลังการขับถ่าย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 74.4 และ 72.4 ตามลาดับ และอยู่ในระดับทีต่ ้องปรับปรุง จานวน 8 ข้อ ได้แก่
(1)การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด (2) การทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ (3) มีสานึกต่อส่วนรวม ร่วม
สร้างสรรค์สงั คม (4) รักษาฟนั ให้แข็งแรงและแปรงฟนั ทุกวันอย่างถูกต้อง (5) กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตรายและหลีกเลีย่ งอาหารรสจัด สีฉูดฉาด (6) ป้องกันอุบตั ภิ ยั ด้วยการไม่ประมาท (7) ออกกาลังกายสม่าเสมอและ
ตรวจสุขภาพประจาปี (8) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 67.7, 62.4, 61.5, 60.6, 58.0,
57.3, 57.3, 50.2 ตามลาดับ
3. พฤติ กรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ จาแนกตามรายด้าน 7 ด้าน
ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ จาแนกตามรายด้าน 7
ด้าน พบว่า มีพฤติกรรมด้านอบายมุข อยู่ในระดับพฤติกรรมปานกลาง มีค่าเฉลีย่ 74.4 (SD = 12.8) ส่วนพฤติกรรมอีก
6 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคล, ด้านสุขภาพจิต, ด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม, ด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุ,
ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านการออกกาลังกาย อยู่ในระดับพฤติกรรมทีต่ ้องปรับปรุง มีค่าเฉลีย่ 63.90, 62.4,
62.3, 58.9, 57.9, 55.2 ตามลาดับ (SD=7.7, 15.7, 12.5, 16.7, 8.5, 22.1)
4. ผลการทานายพฤติ กรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มีผ ลการท านายระดับ พฤติก รรมสร้า งเสริม สุข ภาพตามหลัก สุ ข บัญ ญัติ
แห่งชาติ อยู่ใ นระดับ ที่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 75.3 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และอยู่ในระดับดีซ่งึ ถือเป็ น
ต้นแบบ ร้อยละ 5.1
5. ผลการเปรียบเที ยบความแตกต่างของคะแนนพฤติ กรรมสร้างเสริ มสุขภาพตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลีย่ 62.7 เพศชายมีค่าเฉลีย่ 61.9 ผลการ
ทดสอบ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติไม่
แตกต่างกัน
ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนพฤติ กรรมการสร้างเสริ มสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของกลุ่มตัวอย่างกับอายุ ระดับการศึกษา รายได้ผ้ปู กครอง/เดือน สถานภาพสมรส
ของผูป้ กครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ และศาสนาต่างกัน มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.05
6. ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ อายุ กับพฤติ กรรมการสร้างเสริ ม สุขภาพตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ ของกลุ่มตัวอย่าง
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โดยการหาสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แบบเพีย ร์สนั พบว่ า อายุ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01

วิ จารณ์ และสรุปผล
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เขตชนบท ทีท่ าการศึกษาในครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
นับถือศาสนาพุทธ ผูป้ กครองส่วนใหญ่มสี ถานภาพคู่ และมีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ เป็ น รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับปานกลาง 2 ข้อ คือ (1) การงดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสาส่อนทางเพศ ( x = 74.4) (2) ล้าง
มือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย ( x = 72.4) และมีอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 8 ข้อ
เมื่อแยกพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่ง ชาติ ของกลุ่มตัวอย่างตาม รายด้านทัง้ 7
ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านอบายมุข อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 74.4, SD = 12.8) เพียงด้านเดียว
ส่วนด้านอื่นๆ อีก 6 ด้าน อยู่ ในระดับที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ พฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคล ด้านสุขภาพจิต ด้าน
อนามัยสิง่ แวดล้อม ด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุ ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านการออกกาลังกาย ( x = 63.9, 62.4,
62.3, 58.9, 57.9, 55.2 ตามลาดับ ค่า SD = 7.7, 15.7, 12.5, 16.7, 8.5, 22.7) แตกต่างจากการศึกษาของนวพร
เทพแก้ว (2549)[5] ศึกษาการปฏิบตั ติ ามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใน อ.เสริมงาม จ.ลาปาง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบตั โิ ดยรวมอยู่ในระดับดี และการปฏิบตั ริ ายด้านทีอ่ ยู่ในระดับดีแตกต่างจาก
การศึกษาของ สิรวิ รรณ เคนผาพงศ์ (2543)[6] ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ใน
จังหวัดนครราชสีมาพบว่า นักเรียนมีการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลางและ แตกต่างจากการศึกษาของ พร
ศรี แหยมอุบล (2547)[7] ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจานวน 378 คนพบว่านักเรียนมีระดับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองในระดับปานกลางส่วนนักเรียนที่มเี พศและภาวะสุขภาพในปจั จุบนั แตกต่างกันกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05และ กาญจนา นพรัตน์ (2544)[8] ศึกษาเรื่องปจั จัยด้าน
จิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
ปตั ตานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ อยู่ในระดับมาก 3
ด้าน คือ (1) ด้านอนามัยส่วนบุคคล (2) ด้านอาหารและโภชนาการ (3) ด้านสารเสพติด
ผลการทานายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับทีต่ ้องปรับปรุง (ต่ ากว่า 69 คะแนน)
ร้อยละ 75.3 ระดับปานกลาง (69-75 คะแนน) ร้อยละ 19.6 และอยู่ในระดับดี (76-80 คะแนน) ซึง่ ถือเป็ นต้นแบบได้รอ้ ย
ละ 5.1 โดยกองสุขศึกษาได้กาหนดคะแนนและผลการทานายว่า ผู้ท่ไี ด้คะแนนต่ากว่า 69 คะแนน ต้องปรับปรุง
ตัวเองโดยด่วน เพราะทาพฤติกรรมทีไ่ ม่ดตี ่อสุขภาพอยู่หลายเรื่อง อย่ารอให้เจ็บปว่ ยแล้วค่อยทา อาจจะสายเกินไป จะ
ส่งผลเสียต่อการเรียนและอนาคตในภายหน้าได้ ดูแลเสือ้ ผ้าของใช้ให้สะอาด แปรงฟนั ทุกวัน เช้า-ก่อนนอน จะทาให้ไม่
มีกลิน่ ตัว ฟนั ไม่ผุและไม่มกี ลิน่ ปาก กินอาหารครบ 5 หมู่ และหลากหลายประเภท เพิม่ การกินผักมากๆกินผลไม้เป็ น
ประจา หลีกเลี่ยงอาหารหวานเค็มจัด ลดกินขนมกรุบกรอบ ดื่มนมทุกๆ วัน ล้างมือก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ า
ห้องส้วม ลดน้าหนักตัวลงอย่าให้อว้ นลดกินลูกอมท๊อฟฟี่ ขยันเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายเพิม่ ขึน้ อย่าเล่นเกมจนนอน
ดึก อย่าโกรธ อย่าโมโหง่าย หัวเราะเยอะๆ มองโลกในแง่ดี ทากิจกรรมร่วมกับคนในบ้านบ่อยๆ ห่วงใยให้ความรัก รัก
พ่อรักแม่รกั พีน่ ้องทาให้มคี วามสุข ข้ามถนนใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย ขับขีป่ ลอดภัยเปิ ดไฟใส่หมวก อย่าเล่นคึก
คะนอง บุ หรี่ เหล้า เบียร์ ยาเสพติด การพนัน อย่าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด หากนาสุข บัญญัติไปใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิใ น
ชีวติ ประจาวัน เพื่ออนาคตของตนเองและของประเทศชาติผทู้ ไ่ี ด้คะแนน 69-74 ทานายว่าจะมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ อี ยู่
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บ้าง แต่ตอ้ งระวังเรื่องอาหาร กินผักผลไม้ทุกวัน หลีกเลีย่ งอาหารหวานมาก เค็ม มีไขมันสูง ดูแลตัวเองให้สะอาดผิวจะ
ดีไม่เป็ นสิว หมันออกก
่
าลังกายอย่าให้น้อยกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์และไม่ต่ากว่า 30 นาทีต่อครัง้ ควบคุมน้ าหนัก อย่าให้
อ้วน ทาจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใส ขาขา คิดเชิงบวก นอนหลับให้พอ อย่าโทรศัพท์ หรือเล่นเกมจนนอนดึก ทาบุญหรือไป
เทีย่ วกับครอบครัวบ้าง รักพ่อรักแม่ หมันเอาใจเขามาใส่
่
ใจเรา ลดเทีย่ วกลางคืน ห้ามยุ่งเกีย่ วยาเสพติดเด็ดขาด บุหรี่
เหล้า การพนันโดยเฉพาะพนันบอล และอย่าลืมเปิ ดไฟใส่หมวก ผูท้ ไ่ี ด้คะแนน 75-80 ผลการทานายว่า เป็ นเยาวชน
สุขบัญญัตติ วั จริง เป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั รักตัวเอง มีวธิ ดี ูแลสุขภาพทีด่ ี ทีส่ าคัญคือมีพฤติกรรมทีด่ ตี ่อร่างกายและจิตใจต่อตนเอง
ให้รกั ษาพฤติกรรมทีด่ ไี ว้ ปฏิบตั สิ ม่าเสมอเรียนรูเ้ รื่องของสุขภาพ เพราะต้องมีการเปลีย่ นแปลงตามวัยและสิง่ แวดล้อม
จะทาให้มพี ฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้อง และมีสขุ ภาพที่ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดไป
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ ผลการทดสอบมีค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน แตกต่างจากการศึกษาของ
ธนัญญา ดีปานวงค์ (2541)[9] ศึกษาพฤติกรรมด้านการปฏิบตั ิข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ด้านสุขภาพจิต ด้านการดูแล
สิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเสพติด ด้านเพศศึกษา โดยพบว่า นักเรียนหญิงมีการปฏิบตั ิดกี ว่านักเรียน
ชาย ส่วนด้านการออกกาลังกายนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการปฏิบตั พิ ฤติกรรมไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี อายุ ศาสนา การได้รบั ความรู้จากบุคลากรสาธารณสุข และสื่อต่างๆ มีพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ p < 0.05 โดยพบว่า กลุ่มอายุมคี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ p < 0.01
สอดคล้องกับการศึกษาของปทั มา กาญจนวงษ์ (2539 : บทคัดย่อ)[10] ที่ศกึ ษาการรับรู้ปญั หาสุขภาพและการดูแล
ตนเองของเยาวชนทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องแก้วจังหวัดสระบุรจี านวน 200 คนพบว่าปจั จัยพืน้ ฐานในเรื่อง
อายุระดับการศึกษาและรายได้มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ p <
0.05 และเนื่องจากอายุทเ่ี พิม่ มากขึน้ ส่งผลให้มกี ารสนใจและดูแลสุขภาพตนเองเพิม่ มากขึน้
จากการศึกษาพบว่า การได้รบั ความรูจ้ ากบุคลากรสาธารณสุข และสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01 ซึง่ แตกต่างจาก
การศึกษาของ สิรวิ รรณ เคนผาพงศ์ (2543 : บทคัดย่อ)[6] การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ใน
จังหวัดนครราชสีมาจานวน 562 คนพบว่าการสนับสนุ นจากบุคลากรทางสาธารณสุขในด้านสุขภาพและการได้รบั
ข่าวสารด้านสุขภาพจากสือ่ มวลชนมีผลเชิงบวกในระดับต่าต่อการดูแลสุขภาพตนเองและนักเรียนชายมีการดูแลสุขภาพ
ดีกว่านักเรียนหญิง ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน และส่วน
ใหญ่ได้รบั ความรูจ้ ากบุคลากรสาธารณสุข และสื่อต่างๆ ดังนัน้ การทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตาม
หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ ทีต่ อ้ งปรับปรุง ทัง้ 6 ด้าน อาจเป็ นเพราะการได้รบั ความรูจ้ ากจากบุคลากรสาธารณสุขและสื่อ
ต่างๆ ขาดความต่อเนื่องในการได้รบั และการจัดกิจกรรม และขาดการจัดการสนับสนุนทีเ่ ป็ นระบบ ระหว่างสถานศึกษา
และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จึงทาให้กลุ่มเป้าหมาย มีการปฏิบตั ติ ามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติในบางข้อโดยมีการปฏิบตั เิ ป็ น
บางครัง้ ไม่ปฏิบตั ิเป็ นประจา ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น จึงทาให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมโดยรวมทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขหลายด้าน
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การผลิ ตทันตวัสดุสิ้นเปลืองซีเมนต์ยึดชัวคราวชนิ
่
ดไม่มียจู ีนอล
New Production of Dental Materials Non-Eugenol Temporary Cement
ปราโมทย์ ลิมกุล 1*, โรเบิรต์ มอลลอย2 และ อภิวฒ
ั น์ ธีรวุฒกิ ุลรักษ์2
Pramote Limkool1*, Robert Molloy2 and Aphiwat Teerawutgulrag2
0

บทคัดย่อ
ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวทางทั
่
นตกรรมทีช่ ์ในประเทศไทย ต้องสังนํ
่ าเข้าจากต่างประเทศทัง้ หมดเป็ นมูลค่าสูง จึง
เกิดความคิดทีจ่ ะผลิตวัสดุชนิดนี้เพื่อใช้ภายในประเทศ โครงการวิจยั นี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิต ทันตวัสดุสน้ิ เปลือง
“ซีเมนต์ยึดชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มยี ูจีนอล” เพื่อใช้ภายในประเทศที่ม ีคุณสมบัติเท่าเทียมกับทันตวัสดุท่ีสงนํ
ั ่ าเข้าจาก
ต่างประเทศและราคาถูก ดําเนินงานวิจยั โดยการศึกษาเพื่อทําการผลิต ซีเมนต์ยึดชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มียูจีนอลและ
เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องซีเมนต์ทผ่ี ลิตได้เองกับผลิตภัณฑ์ทางการค้า สมบัตทิ ท่ี ําการศึกษา ได้แก่ สมบัตเิ บือ้ งต้นที่
สังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า ประสิทธิภาพการป้องกันการรัวซึ
่ ม และความทนแรงอัด ทําการทดลองในซีเมนต์ 3 ชนิด ได้แก่
ซีเมนต์ยดึ ชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อลทางการค้าซีเมนต์ทผ่ี ลิตขึน้ เอง (สูตร1) และซีเมนต์ทผ่ี ลิตขึน้ เองเพิม่ วัสดุนาโน
(สูตร2) ผลการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ซเี มนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อลทีผ่ ลิตขึน้ เองมีขอ้ ดีคอื ความหนืดต่ํากว่า
ซีเมนต์ทางการค้าขณะทีค่ ุณสมบัตเิ บือ้ งต้นอื่นๆ(ได้แก่ ลักษณะซีเมนต์ เวลาผสม เวลาก่อตัว) ใกล้เคียงกับซีเมนต์ทาง
การค้าส่วนระดับการรัวซึ
่ มและความทนแรงอัดของซีเมนต์ทงั ้ 3 ชนิด เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว
ด้วย(One-Way ANOVA : Multiple comparisons; Tukey HSD, Scheffe, LSD และDunnett t(2-sided) (a) ) ทีร่ ะดับ
นัยสําคัญ0.05 พบว่าซีเมนต์ทงั ้ 3 ชนิดมีระดับการรัวซึ
่ มไม่แตกต่างกัน ความทนแรงอัดของซีเมนต์ผลิตได้เองสูตร1 สูง
กว่าซีเมนต์ชนิดอื่น สรุปได้ว่าซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มียูจนี อลที่ผลิตเองทัง้ สูตร1 และสูตร2 มีสมบัติเบื้องต้น
้
ความสามารถปองกันการรัวซึ
่ มและความทนแรงอัดเท่าเทียมกับซีเมนต์ทางการค้าทีใ่ ช้เปรียบเทียบ ในราคาทีถ่ ูกกว่า
คําสําคัญ : ซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ไม่มยี จู นี อล วัสดุสน้ิ เปลือง
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Abstract
The main objective of this research has been to produce new locally-made, non-eugenol temporary
dental cement which meets international standards but there is much lower in cost than the current
commercial materials which have to be imported at high cost. Basic properties which could be visually
assessed together with measurements of microleakage and compressive strength have been determined and
compared with those of a commercial non-eugenol temporary cement. In total, 3 different samples of noneugenol cement were compared, namely: (1) a new product from this work (Formulation 1), (2) another
newproduct from this work which also incorporated added nano-materials (Formulation 2), and (3) the aforementioned commercial product. Fromthe results obtained, the new products had lower viscosities than the
commercial product while other properties such as texture, working time and setting time were similar.
Statistical One-Way ANOVA Multiple comparison analysis by Tukey HSD, Scheffe, LSD and Dunnett t(2-sided)
(a) (P = 0.05) of the microleakage test results showed no significant differences among these 3 cements.
However, on analyzing the compressive strength test results, both the new formulation 1 and 2 products
showed higher strengths than that of the commercial product. On the basis of these findings, it is concluded
that both of the new products compare very favorably with the commercial product and therefore show
potential for commercial development as lower-cost alternatives to imported non-eugenol temporary cements.
Key words : Non-eugenol, temporary dental cement, new locally made

บทนํา
ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวทางทั
่
นตกรรม (Dental Temporary cement) คือ วัสดุทใ่ี ช้ยดึ /ตรึง วัสดุบูรณะฟนั เช่น
ครอบฟนั สะพานฟนั เป็ นการชัวคราวก่
่
อนที่จะใส่วสั ดุบูรณะฟนั ถาวร ซึ่งสมบัติท่ตี ้องการของวัสดุชนิดนี้ คือ ต้อง
สามารถอุดช่องว่างของครอบฟนั ได้สนิท ป้องกันการรัวซึ
่ มของแบคทีเรียและของเหลวภายในช่องปากได้ดี สามารถยึด
ติดกับฟนั และครอบฟนั ได้ดี แข็งแรงพอทีจ่ ะรับแรงบดเคีย้ ว สามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ [1] หลังการใช้งานง่ายที่
จะกําจัดออกจากฟนั และครอบฟนั ป้องกันฟนั จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางกายภาพและทางเคมีในช่องปากได้ [2]
ซีเ มนต์ ยึด ชัว่ คราว มีใ ห้เ ลือ กใช้ห ลายชนิ ด เช่ น ซิง ค์ อ อกไซด์ ยู จีน อลซีเ มนต์ ซิง ค์โ พลิค าร์บ อกซีเ ลตซีเ มนต์
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ซเี มนต์ เป็ นต้น โดยแต่เดิมนัน้ นิยมใช้ซงิ ค์ออกไซด์ยูจนี อลซีเมนต์ เนื่องจากสารยูจนี อลมีฤทธิ ์
ระงับอาการปวดและฆ่าเชือ้ ในช่องปากได้ แต่ระยะหลังมีการพัฒนาทางทันตวัสดุและมีการใช้ครอบฟนั เซรามิกล้วน (All
ceramic crown) ใช้เรซินซีเมนต์เป็ นตัวเชื่อมยึดให้ตดิ กับฟนั ของผูป้ ่วย สารยูจนี อลไปขัดขวางการเกิดปฏิกริ ยิ าของเร
ซินซีเมนต์ ทําให้เรซินอ่อนตัว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของครอบฟนั ลดลง คลินิกทางทันตกรรมทัวไปจึ
่ งเปลี่ยนมาใช้
ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อล โดยซีเมนต์ชนิดนี้ใช้กลุ่มนํ้ามันมีกลิน่ หอม เช่น คลอโรไทมอล แทนยูจนี อล เหมาะ
สําหรับผู้ป่วยที่แ พ้หรือไม่ชอบกลิ่นยูจีน อล แม้ว่าเวลาก่อตัว ช้ากว่า และกํา ลังอัดตํ่ ากว่าซิงค์ออกไซด์ยูจ ีนอลชนิ ด
ธรรมดา [3] ต่อมามีการพัฒนาใช้กรดอินทรียบ์ างชนิด ช่วยปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลทีด่ อ้ ย ดังนัน้ ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อล จึงได้รบั ความนิยมในการเลือกใช้มากขึน้
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ในปจั จุบนั ทันตวัสดุสน้ิ เปลืองทัง้ หมด รวมทัง้ ชนิด ซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ทีใ่ ช้ภายในประเทศไทยทัง้ หมดต้องสัง่
นําเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ ประมาณการการนําเข้าแต่ละปี เป็ นมูลค่าสูง หากเกิดการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน มี
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในเชิงการค้า ลดการนําเข้า ซึง่ จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวมและ
สามารถส่งขายต่างประเทศได้ [4] จากทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงได้มคี วามสนใจทีจ่ ะผลิตทันตวัสดุสน้ิ เปลือง
“ซีเมนต์ยึดชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มียูจนี อล” เพื่อใช้ภายในประเทศ ที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกับทันตวัสดุท่สี งนํ
ั ่ าเข้าจาก
ต่างประเทศและราคาถูก โดยเน้นทําการศึกษาคุณสมบัติในการป้องกันการรัวซึ
่ มและความทนแรงอัดของซีเมนต์ยดึ
ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อลที่ผลิตขึน้ เองเปรียบเทียบกับวัสดุทน่ี ํ าเข้าจากต่างประเทศ ทําการทดลองในฟ นั กรามน้อยที่
สภาพของฟนั มีความสมบูรณ์ ไม่มรี อยผุ รอยร้าวใดๆ ทําการทดลองภายในช่องปาก เนื่องจากจะสามารถควบคุมปจั จัย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ง่ายกว่า โดยคาดหวังว่าการทําวิจยั นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนี้
1. สามารถนําผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากผลงานวิจยั นี้ ใช้ในประเทศไทยทดแทน ทันตวัสดุชนิดเดียวกันทีต่ ้องนําเข้า
จากต่างประเทศได้ ด้วยคุณภาพทีเ่ ท่าเทียมและสามารถทดแทนกันได้
2. เป็ นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถพัฒนาไปเป็ นทันตวัสดุ และเกิดความร่วมกับภาคเอกชน เพื่อการผลิต
เป็ น Brand Name ของประเทศไทย จําหน่ายต่างประเทศได้ดว้ ยราคาต้นทุนทีต่ ่าํ
3. เพื่อสร้างองค์ความรูภ้ ายในประเทศ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุทางทันตกรรม “ซีเมนต์ยดึ ชัวคราว”
่
ทัง้ ใน
ด้านการผลิตและด้านการทดสอบคุณสมบัตติ ่างๆ ของวัสดุชนิดนี้

อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
ในบทนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การผลิตซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อล อธิบายถึงวัสดุ/
สารเคมีและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต รวมถึงขัน้ ตอนการผลิต ส่วนที่ 2 เป็ นการทดสอบคุณสมบัตขิ องซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ได้แก่ การทดสอบการรัวซึ
่ มด้วยวิธกี ารย้อมสี (Dye Penetrate test) และการทดสอบความทนแรงอัด (compressive
strength) ตามมาตรฐาน ANSI/ADA Specific No. 30 ซึง่ ในการผลิตและการทดสอบสมบัตแิ ต่ละอย่าง มีขนั ้ ตอนโดย
ละเอียดตามลําดับ ดังต่อไปนี้
3.1 การผลิ ตซีเมนต์ยึดชัวคราว
่
3.1.1 วัสดุ/สารเคมี อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
1. ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวทางการค้
่
า ยีห่ อ้ Temp-Bond NE ผลิตโดยบริษทั Kerr Corporation ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Lot. No. 7-1319
2. ผงซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide powder) Microstate 42 ขนาดอนุ ภาค 5ไมโครเมตร จัดจําหน่ าย
โดยบริษทั Micronisers Pty Ltd. Australia Lot No. 87189-25-1
3. ผงซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide nano-particle) ขนาดอนุ ภาค 20-50 นาโนเมตร จัดจําหน่ ายโดย
บริษทั Micronisers Pty Ltd. Australia lot No. BN3583
4. ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide) ขนาดอนุ ภาค 5-10 ไมโครเมตร ผลิตโดยบริษทั
Carlo ERBA reagent Lot. No. 13463-67-7
5. ผงแมกนีเซียมออกไซด์ ผลิตโดยบริษทั Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Israel, lot&Filling
code 1310612 50107192
6. Polyacrylic acid solution 35% in water, ผลิตโดยบริษทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Lot. No. S67771-059
7. Tricalcium phosphate ผลิตโดยบริษทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา
8. Glycerine ยีห่ อ้ Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศสิงค์โปร์
9. ซิงค์อะซิเตท (zinc acetate (CH3COO)2Zn.2H2O ) ผลิตโดยบริษทั Ajax Finechem lot B/No.AF509338.
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10. Diatomaceous earth (SiO2) ผลิตโดยบริษทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา
11. Isopropanol (C3H8O) ความบริสทุ ธิ ์ 99.7% RPE ยีห่ อ้ Carlo ERBA.
12. เตาเผาชิน้ งาน ยีห่ อ้ Carbolite รุ่น CWF1200
13. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด JEOL JSM-5910LV ,ประเทศญี่ปุ่น (คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
14. เครื่องวิเคราะห์อนุ ภาค (Particle Analyzer) ยี่ห้อ Malvern รุ่น Zetasizer ZS บริษัท
Marvern Instruments Ltd, UK
15. Hot past Heidolph MR Hei-Standard
16. ชุดอุปกรณ์ผสมสาร
17. ช้อนตักสาร
18. แท่งแก้วคน
19. เครื่องชังนํ
่ ้าหนัก ทศนิยม 4 ตําแหน่ง
20. หลอดบรรจุภณ
ั ฑ์
3.1.2 กรรมวิ ธีการผลิ ตซีเมนต์ยึดชัวคราวชนิ
่
ดไม่มียูจีนอล
งานวิจยั นี้เพื่อผลิตทันตวัสดุส้นิ เปลือง ซีเมนต์ยึดชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่ยูจนี อล สําหรับใช้เป็ นวัสดุยึด
ชัวคราวทางทั
่
นตกรรม ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปเพสต์ 2 หลอด หลอดที่ 1 คือ เบสเพสต์ (base paste) ประกอบด้วยซิงค์อ
อกไซด์เป็ น องค์ประกอบหลัก ส่วนอีกหลอดเป็ นตัวเร่ งเพสต์ (accelerating paste) ส่วนประกอบใช้กรดอินทรีย์
(organic acid) แทนยูจนี อล โดยขัน้ ตอนการผลิตมีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที ่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องซีเมนต์ยดึ ชังคราว-ชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทางการค้า และวัตถุดบิ
ทีใ่ ช้ในการผลิต
1. วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและเฟส (microstructure and phase) รวมถึงองค์ประกอบของ
ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวทางการค้
่
าทีใ่ ช้เปรียบเทียบ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
2. วิเคราะห์วสั ดุทเ่ี ป็ นผง ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ซิลกิ า
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
3. การวิเคราะห์ ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคด้วยเครื่องวิเคราะห์อนุ ภาค (Particle Analyzer)
ขัน้ ตอนที ่ 2 การผสมสารเคมี ผลิตซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า ผลิตภัณฑ์จากงานวิจยั นี้ อยู่ในรูปเพสต์ 2 หลอด หลอดที่ 1 คือ เบสเพสต์
ส่วนประกอบหลัก คือ ซิงค์ออกไซด์ ส่วนอีกหลอดเป็ นตัวเร่งเพสต์ ส่วนประกอบหลัก คือ กรดอินทรีย์ งานวิจยั นี้เลือก
polyacrylic acid ใช้นอกจากนี้ยงั มีสารเพิม่ ประสิทธิภาพอื่นๆอาจใส่ในหลอดที่ 1หรือ 2ได้แก่ ยางสน นํ้ามันมะกอก ผง
ซิลกิ าละเอียด ลาโนลีน ซิงค์อะซิเตท กลีเซอรีน เป็ นต้น โดยส่วนประกอบของซีเมนต์ในแต่ละเพสต์ แสดงดังตารางที่
3.1 และ 3.2
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ขัน้ ตอนการผสมสารเคมีผลิ ตซีเมนต์ยึดชัวคราวชนิ
่
ดไม่มียจู ีนอลมีดงั ต่อไปนี้
การผสมเบสเพสต์
ผงซิงค์ออกไซด์ ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ ผงแมกนีเซียมออกไซด์ และผงซิลกิ า คนผสมให้มกี ารกระจาย
ตัวอย่างสมํ่าเสมอ จากนัน้ นําไปเผาให้แตกตัว ( Calcination ) ทีอ่ ุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
ส่วนผสมหลังการเผาผสมนําไปบดด้วยลูกบด (ball mill) 24 ชัวโมง
่
วิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของอนุ ภาคของ
ส่วนผสมผงหลังการบดด้วยเครื่อง particle analyzer
ตารางที่ 3.1 ส่วนประกอบของซีเมนต์ยดึ ชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทีผ่ ลิตเอง สูตรที่ 1.
Component*
Function
Zinc oxide 70 %wt
Primary reactive ingredient
tube 1 (base paste)
( particle size 5 micron)
Improve strength
Titanium dioxide 5%wt
Magnesium oxide 5%wt
Silica 5%wt
Gercerin 15 %wt
Tri-calcium phosphate 2% wt
Retarder
tube 2
Polyacrylic acid solution 60 %wt
Primary reactive ingredient
(accelerating paste)
rosin 34 %wt
To control viscosity
ตารางที่ 3.2 ซีเมนต์ยดึ ชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทีผ่ ลิตเอง สูตรที่ 2 (เพิม่ nano-particle)
Component*
Function
Zinc oxide 60 %wt
Primary reactive ingredient
tube 1 (base paste)
( particle size 5 micron)
Improve strength
Zinc oxide 10 %wt
( particle size 20-50 nm)
Titanium dioxide 5%wt
Magnesium oxide 5%wt
Silica 5%wt
Gercerin 15 %wt
Plasticizer
Tri-calcium phosphate 6% wt
Retarder
tube 2
Polyacrylic acid solution 60 %wt
Primary reactive ingredient
(accelerating paste)
rosin 34 %wt
To control viscosity
* ส่วนประกอบทุกชนิดหรือปฏิกริ ยิ าสารเคมีทใ่ี ช้ในการผลิต ได้คน้ คว้าจากเอกสารทางวิชาการแล้วว่า ไม่เป็ นอันตราย
ต่อร่างกายมนุษย์ [34, 41, 57]
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เติมกลีเซอรีนลงในส่วนผสมผงทีเ่ ตรียมไว้แล้ว จากนัน้ ผสมในเครื่องผสม นาน 3 ชัวโมง
่
จะได้เพสต์ขน้ หนืด
บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์
การผสมตัวเร่งเพสต์
ยางสนและไตรแคลเซียมฟอสเฟต ผสมในเครื่องผสม ขณะผสมให้ความร้อนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที จากนัน้ ลดอุณหภูมลิ งที่ 50 องศาเซลเซียส เติมกรดโพลิอะคริลกิ ผสมต่อ 30 นาที [6] จะได้เพสต์ขน้
หนืด บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์
จากส่วนประกอบและกรรมวิธกี ารผลิตทีก่ ล่าวมา จะได้ซเี มนต์ยดึ ชัวคราว-ชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อล สําหรับใช้ทางทัน
ตกรรม ในภาพเพสต์ 2 หลอด คือ เบสเพสต์ (base paste) และตัวเร่งเพสต์ (accelerating paste)
3.2 การทดสอบการรัวซึ
่ ม โดยวิธกี ารย้อมสี (Dye Penetrate test)
3.2.1 วัสดุอปุ กรณ์และเครือ่ งมือ
1. ฟนั กรามน้อย (premolar) ทีส่ มบูรณ์ ไม่มรี อยผุ 100 ซี่
2. thymol ผลิตโดยบริษทั Sigma-Aldrich, Inc., ประเทศเยอรมัน Lot. No. 1239340 22706093
3. บล็อกทรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 20 X 20 X 20 มม.
4. หัวกรอเพชรคาดเขียว (green diamond bur) C101 lot. 0502721 ผลิตโดย Shofu Inc.
ประเทศญีป่ ุน่
5. diamond disc แบบ thin wrap-around PN690 ผลิตโดย Shofu Inc. ประเทศญีป่ ุน่
6. นํ้ายาทาเล็บ
7. Methylene blue ยีห่ อ้ UNILAB ผลิตโดยบริษทั Asia Pacific Specialty Chemicals
Limited ประเทศออสเตเรีย B/No. AF512143
8. เครื่องตัดชิน้ งาน Iso Met 1000 precision ยีห่ อ้ Buehler ประเทศสหรัฐอเมริกา
9. กระดาษทรายนํ้า เบอร์ 150, 280, 600 และ 1,000
10. Clear Autopolymerizing acrylic resin ยีห่ อ้ Orthocryl ประเทศเยอรมันนี
11. เครื่อง thermocycling รุ่น TC301 ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเทศไทย
12. Universal testing machine (UTM) ซอร์ฟแวร์ Bluehill ผลิตโดยบริษทั Instron Corporation
13. ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทางการค้า ยีห่ อ้ Temp-Bond_NE ผลิตโดยบริษทั
Kerr Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
14. กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 10 ล้านพิกเซล ยีห่ อ้ Canon รุ่น IXUS 970
15. บีกเกอร์
16. นํ้ากลัน่
3.2.2 การเตรียมฟันตัวอย่าง
1. ฟนั กรามน้อย (premolar) ทีส่ มบูรณ์ ไม่มรี อยผุ 120 ซี่ ฟนั ทีไ่ ด้แช่ใน thymol solution ทํา
ความสะอาด จากนัน้ แช่ในนํ้ากลันที
่ อ่ ุณหภูมติ ่าํ จนกว่าจะนําไปใช้งาน
2. การกรอแต่งฟนั ทําฐานยึดรากฟนั ด้วยสโตน (stone) ทรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 20 X 20 X 20
มม. โดยให้ขอบของบริเวณ Cementum Enamel Joint (CEJ) อยู่สงู จากสโตน 2 มม. ทําการกรอแต่งฟนั โดยใช้
diamond burs กับ high – speed handpiece ทีม่ ี water spray coolant การกรอแต่งocclusal reduction ให้ความสูง
ของเนื้อฟนั ทีท่ าํ การกรอแต่งซึง่ วัดจาก shoulder margin ถึง occlusal plant เท่ากับ 4.5 มม.
159

3. กําจัด undercut ทัง้ ด้าน mesial, buccal, distal, lingual ของฟนั แต่ง axial wall ให้มี
ลักษณะ taper เอียง 6-8 กับแนวแกนฟนั ตรวจสอบความเอียงของเนื้อฟนั ด้วย enamel hatchet กรอให้เกิด
shoulder margin กว้าง 1 มม. โดยรอบ เหนือ CEJ 1 มม.
4. ตัดแผ่นฟองนํ้าสังเคราะห์อย่างแข็งเป็ นช่องขนาด 8 X 12 X 6 มม. เพื่อเป็ นแบบในการ
ทํา ครอบฟนั ชัวคราว
่
จากนัน้ ผสม acrylic resin เทลงในแบบหล่อ แล้วกดลงทีฟ่ นั ซึง่ กรอแต่งและทาวาสลีนแล้วด้วย
แรง 5 กก. ด้วยเครื่องอัด universal testing machine นาน 5 นาที นํามากรอแต่งและเสริมฐาน (reline) ให้มขี อบ
แนบสนิทกับฟนั ธรรมชาติ ทําความสะอาดฟนั เพื่อกําจัดคราบจุลนิ ทรียแ์ ละสิง่ สกปรก ทําให้แห้งสนิท
5. ฟนั และครอบฟนั ชัวคราว
่
ทีไ่ ด้นํามาแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 40 ซี่ (ใช้การสุม่ หยิบ) โดยกลุ่ม
ที่ 1 ใช้ ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทางการค้า กลุ่มที่ 2 ใช้ซเี มนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทีผ่ ลิตเอง กลุ่มที่
ใช้ซเี มนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทีผ่ ลิตเองและเพิม่ วัสดุนาโน

ภาพที่ 3.1 เครื่อง thermo cycling ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
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ภาพที่ 3.2 เครื่อง Universal Testing Machine ซอร์ฟแวร์ Bluehill ผลิตโดยบริษทั Instron Corporation

(ก)
(ข)
ั
ภาพที่ 3.3 แสดงฟนตัวอย่างสําหรับทดสอบการรัวซึ
่ ม ด้วยวิธกี ารย้อมสี
(ก) ฟนั ทีก่ รอแต่งแล้วและครอบฟนั ชัวคราว
่
ั
ั
(ข) ฟนฝงในสโตนพร้อมนําไปทดสอบ
3.2.3 การทดสอบการรัวซึ
่ ม
1. ทําการผสมซีเมนต์ทอ่ี ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส อัตราส่วนตามทีก่ ําหนดไว้ในคําแนะนําการ
ใช้ผลิตภัณฑ์และนําซีเมนต์มาใส่ลงทีข่ อบด้านในของครอบฟนั แล้วกดลงทีฟ่ นั ด้วยแรงในแนวดิง่ 10 กก. เป็ นเวลา 10
นาที
2. กําจัดซีเมนต์ส่วนเกินออก นําชิน้ งานมาผ่านกระบวนการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมริ อ้ น-เย็นเป็ น
จังหวะ (thermo cycled) โดยแช่ในนํ้าร้อน ทีอ่ ุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 20 วินาที สลับกับการแช่ในนํ้าเย็น 5 องศา
เซลเซียส 20 วินาที มีระยะพัก 15 วินาที ทําซํ้ากัน 500 รอบ
3. นําฟนั ทีผ่ า่ นกระบวนการ thermo cycled แล้วออกจากสโตน ล้างฟนั ด้วยนํ้ากลันและทํ
่
าให้แห้งสนิท
4. เคลือบปิ ดทับ 2 ชัน้ ด้วยนํ้ายาทาเล็บบริเวณครอบฟนั และรากฟนั ยกเว้นบริเวณขอบของ
ครอบฟนั และเนื้อฟนั โดยรอบกว้าง 1 มม. เพื่อให้เกิดการซึมผ่านของสียอ้ ม แต่ละชัน้ ทีท่ าให้หา่ งกัน 15 นาที และทิง้
ไว้อกี 30 นาที เพื่อให้ยาทาเล็บแห้งสนิท จากนัน้ แช่ใน 0.1% (กรัม/มิลลิลติ ร) Methylene blue นานเวลา 24 ชัวโมง
่
161

5. หลังจากนัน้ นํ ามาล้างผ่านนํ้ ากลันและทํ
่
าให้แห้งสนิท ฝงั ทัง้ ซี่ใน clear autopolymerizing
acrylic resin ทิง้ ให้เกิดการแข็งตัว 24 ชัวโมง
่
ตัดแบ่งฟนั ตัวอย่างในแนว mesio-distal plane ด้วยเครื่องตัด Iso Met
โดยให้ section กลางหนา 5 มม. (space A) ดังรูปที่ 3.5 จุด 4 จุดเป็ นบริเวณทีท่ าํ การวัดปริมาณการรัวซึ
่ ม

(ก)
(ข)
ภาพที่ 3.4 ขัน้ ตอนการทดสอบการรัวซึ
่ ม ด้วยวิธกี ารย้อมสี
ั
(ก) กดครอบฟนให้แนบสนิท ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine
(ข) ฟนั ตัวอย่างทาทับด้วยยาทาเล็บแล้วแช่ใน 0.1% Methylene

ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงแนวการตัดฟนั ตัวอย่างเพื่อนําไปวัดระดับการซึมของสี
6. ทําการถ่ายรูป section กลางทัง้ 2 ด้านผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบแสง นํามาดูการติดสีน้ําเงิน
เพื่อวัดปริมาณการรัวซึ
่ มบริเวณรอยต่อ โดยวัดระดับการติดสีระหว่างบริเวณชัน้ ซีเมนต์กบั เนื้อฟนั วัดจากขอบครอบ
ฟนั มาถึงจุดทีเ่ ข้มทีส่ ดุ และไกลทีส่ ดุ หน่วยการวัดเป็ นมิลลิเมตร ทศนิยม 2 ตําแหน่ง
3.2.4 การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน สําหรับการแสดงค่าการรัวซึ
่ มของ luting
agent แต่ละชนิด และแต่ละด้านของตัวฟนั
การเปรียบเทียบค่าการรัวซึ
่ มระหว่างกลุม่ ทดลองใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนกทาง
เดียว (One-Way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ = 0.05 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แบบจับคู่พหุคณ
ู
(a)
(Post hoc: Multiple Comparison) ด้วย 4 วิธี ได้แก่ Tukey HSD, Scheffe, LSD, Dunnett t (2-sided)
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3.3 การทดสอบความทนแรงอัด (Compressive strength Test)
การทดสอบความทนแรงอัด (Compressive Strength) ของซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ตามมาตรฐานการ ทดสอบ
อ้างอิงตาม ANSI/ADA No. 30 for Dental zinc oxide-eugenol cements and zinc oxide non-eugenol cements มี
วิธกี ารทดสอบดังนี้
3.3.1 วัสดุอปุ กรณ์และเครือ่ งมือ
1. ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อล จากงานวิจยั
2. ซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี จู นี อลทางการค้า ยีห่ อ้ Temp-Bond_NE ผลิตโดยบริษทั Kerr
Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. silicone grease
4. กระดาษทราย ความละเอียด 45 µm
5. นํ้ากลัน่
6. บีกเกอร์
7. กระดาษไข
8. แบบหล่อชิน้ งาน ทําจาก stainless steel
9. เตาอบชิน้ งาน ยีห่ อ้ menmert ประเทศเยอรมันนี
10. อ่างนํ้าร้อน รุ่น HWB332R ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเทศไทย
11. Universal testing machine ซอร์ฟแวร์ Bluehill ผลิตโดยบริษทั Instron Corporation
3.3.2 การเตรียมชิ้ นงาน
1. แม่แบบ (mold) ใช้เตรียมชิ้นงานซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ทําจาก stainless steel หรือวัสดุอ่นื ที่
แข็งแรงต่อแรงกด,แรงกระแทก ไม่ทาํ ปฏิกริ ยิ าหรือถูกกัดกร่อนโดยซีเมนต์ยดึ ชัวคราว
่
ประกอบด้วย แม่แบบหล่อ(split
mold)ขนาดสูง 6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มิลลิเมตร และแผ่นรองด้านล่าง-บน ส่วนประกอบทุกชิน้ ของ
แม่แบบต้องผิวเรียบ แนบสนิทเมื่อประกอบเข้าด้วยกัน ไม่มชี ่องว่างหรือรอยรัว่ แสดงดังรูปที่ 3.6
2. จัดอุปกรณ์ ประกอบทัง้ สองส่วนของ split mold เข้าด้วยกันขันน็อตจนแนบสนิท วาง split mold
บน แผ่นรองด้านล่าง ทาผิวแม่แบบทัง้ หมดด้วย silicone grease เพื่อป้องกันชิน้ งานติดแน่ นกับแม่แบบ สามารถนํา
ชิน้ งานออกจากแม่แบบได้ง่าย
ผสมซีเมนต์ยดึ ชัวคราวตามข้
่
อแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุลงซีเมนต์ทผ่ี สมแล้วลงในอุปกรณ์ท่ี
ประกอบไว้ จนเกินพอ ปิ ดทับด้านบนด้ายแผ่นโลหะ บีบอัดให้แนบสนิทกันด้วย screw clamps (เวลาตัง้ แต่เริม่ ผสม
ซีเมนต์จนประกอบเข้าแม่แบบเรียบร้อย ไม่เกิน 2 นาที)
3. นํา ชุดหล่อชิน้ งานเข้าเตาอบอุณหภูมิ 37 ± 1 0C นาน 1ชัวโมง
่
เริม่ นับเวลาตัง้ แต่เริม่ ผสม
4. นําออกจากเตาอบ ถอด top plate และ bottom plate ออก เตรียมผิวชิน้ งานทีป่ ลายทัง้ สองด้าน
ให้ได้ระนาบตัง้ ฉากกับแนวดิง่ และเรียบด้วย Silicon carbide paper ความละเอียด 45 µm มีน้ําหล่อตลอดขัดเตรียม
ผิวชิน้ งาน
่ แล้ว
5. นําชิน้ งานอออกจาก split mold จากนัน้ แช่ในนํ้ากลัน่ อุณหภูมิ 37 ± 1 0C นาน 24 ชัวโมง
0
ย้ายไปแช่ในนํ้ากลัน่ อุณหภูมิ 23 ± 1 C นาน 15 นาที
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ภาพที่ 3.6 แม่แบบเตรียมชิน้ งานทดสอบกําลังอัด

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงชุดหล่อชิน้ งานประกอบแล้ว

ภาพที่ 3.8 ชิน้ งานทีเ่ ตรียมสําหรับการทดสอบความทนแรงอัด
164

3.3.3 การทดสอบ
หาค่าความทนแรงอัด (compressive strength) ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine ให้แรงกดชิน้ งานในแนวดิง่
กําหนด cross-head speed 1.00 ± 0.25 mm / min จนชิน้ งานแตก บันทึกค่า load สูงสุด คํานวณหาค่า
compressive strength โดยใช้สตู ร

K
เมื่อ

F
D

=
=

=

4F/(pi)d2

load สูงสุด (นิวตัน)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)

ภาพที่ 3.9 แสดงการจัดวางชิน้ งาน ทดสอบความทนแรงอัด (compressive strength)
ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine, cross head speed 0.5 mm. /minute
3.3.4 การวิ เคราะห์ผล
ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน สําหรับการแสดงค่าความทนแรงอัดของ
ซีเมนต์แต่ละชนิด
การเปรียบเทียบค่าความทนแรงอัดระหว่างกลุ่มทดลองใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจําแนก
ทางเดียว (One-Way ANOVA ) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ = 0.05 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แบบจับคู่
พหุคณ
ู (Post hoc: Multiple Comparison) ด้วย 4 วิธี ได้แก่ Tukey HSD, Scheffe, LSD, Dunnett t (2-sided)(a)
ซีเมนต์ทางทันตกรรมทีม่ คี วามคงตัวสูง ค่ากําลังอัดในแต่ละกลุ่มทดลองไม่ควรต่างกันมาก และมาตรฐาน ANSI/ADA
no.30 กําหนดค่ากําลังอัดของซีเมนต์ยกึ ชัวคราวประเภทที
่
่ 1 ไม่เกิน 35 MPa
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สรุปผลการทดลอง
5.1 สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้สามารถสรุปผลการทดลองในแต่ละประเด็นทีท่ าํ การศึกษาได้ดงั นี้
5.1.1 ผลิต ภัณ ฑ์ซีเ มนต์ ยึด ชัว่ คราวชนิ ด ไม่ ม ียูจ ีน อลจากงานวิจ ัย มีคุ ณ สมบัติเ บื้อ งต้ น ได้แ ก่
ลักษณะซีเมนต์ เวลาผสม เวลาก่อตัว ใกล้เคียงซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อลทางการค้า ขณะข้อได้เปรียบของ
ซีเมนต์ผลิตได้เองสูตร 1 คือ ความหนืดตํ่ากว่าซีเมนต์ชนิดอื่น ซึง่ เมื่อใช้งานทําให้ได้ฟิลม์ ซีเมนต์บาง ใช้งานง่าย ส่วน
การเพิม่ วัสดุนาโนมีผลลดเวลาผสมและเวลาก่อตัวของซีเมนต์
5.1.2 ผลการวัดระดับการรัวซึ
่ มของครอบฟนั ทีย่ ดึ ด้วยซีเมนต์ยดึ ชัวคราวชนิ
่
ดไม่มยี ูจนี อลทางการ
ค้าและจากงานวิจยั สูตร 1 และสูตร 2 (เพิม่ วัสดุนาโน) โดยจําลองสภาวะการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมภิ ายในช่องปาก
สรุปได้ว่า ซีเมนต์ทงั ้ 3 ชนิดมีระดับการรัวซึ
่ มของสีไม่แตกต่างกัน
5.1.3 ผลการทดสอบความทนแรงอัดของซีเมนต์ทงั ้ 3 ชนิดข้างต้น พบว่า ซีเมนต์ทผ่ี ลิตเองสูตร 1
มีความทนแรงอัดสูงกว่าซีเมนต์ชนิดอื่นอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนซีเมนต์ทางการค้ากับซีเมนต์ทผ่ี ลิตได้เองสูตร 2 ไม่มี
ความแตกต่ างกัน โดยปจั จัยหลักที่มีผลต่ อความทนแรงอัดคือส่วนประกอบของซีเมนต์ กลีเซอรีน นํ้ ามันจากพืช
แอลกอฮอล์ ทําให้ความทนแรงอัดของซีเมนต์ลดลง
5.1.4 เปรียบเทียบราคาของซีเมนต์แต่ละชนิดแล้ว พบว่าซีเมนต์ทผ่ี ลิตได้เองทัง้ 2 ชนิด มีราคาถูก
กว่าซีเมนต์ทางการค้าทีใ่ ช้เปรียบเทียบ โดยเฉพาะซีเมนต์ทผ่ี ลิตได้เองสูตร 1 มีตน้ ทุนการผลิตถูกทีส่ ดุ ถูกกว่าซีเมนต์
ทางการค้า 33 %
จากผลการวิจยั ทัง้ หมดที่ก ล่า วมา สามารถสรุ ป ได้ว่ าซีเ มนต์ยึด ชัว่ คราว-ชนิ ด ไม่มียูจ ีน อลจาก
งานวิจยั ทัง้ 2 สูตร มีคุณสมบัตโิ ดยรวม ทัง้ ลักษณะเบือ้ งต้น ความสามารถป้องกันการรัวซึ
่ มและความทนแรงอัดเท่า
เทียมกับซีเมนต์ทางการค้าทีใ่ ช้เปรียบเทียบ ในราคาที่ถูกกว่า โดยเฉพาะซีเมนต์ผลิตเองสูตร 1 มีคุณสมบัติทด่ี กี ว่า
ได้แก่ ความหนืดตํ่ากว่า ความทนแรงอัดสูงกว่า และราคาตํ่าทีส่ ดุ
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. แม้ว่าจะมีการค้นคว้าแล้วว่า ส่วนผสมในซีเมนต์ยึดชัวคราวไม่
่
มผี ลข้างเคียงหรือเป็ นพิษต่ อ
ร่างกายคน แต่ควรมีการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ก่อนนําไปทดลองใช้จริง
2. เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของซีเมนต์จากงานวิจยั ควรทําการทดสอบคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ทีก่ ําหนดใน
มาตรฐาน ANSI/ADA Specification No. 30 ได้แก่ การหาความหนาของฟิ ล์ม (film thickness) ค่าการละลาย
(disintegration) ความเป็ นกรด-เบส (acid-soluble arsenic content) เป็ นต้น
3. งานวิจยั นี้จะเกิดประโยชน์สงู สุดได้กต็ ่อเมื่อมีการผลักดันผลผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึง่ ต้องอาศัย
ความร่วมมือของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อแยกและจําแนกเชือ้ จากกากกระเทียมทีห่ มักด้วยหัวเชือ้ โพรไบโอติกจากนํ้ า
กระเทียมดอง โดยใช้หวั เชือ้ นํ้ากระเทียมดองทีค่ วามเข้มข้น 106 CFU/ml หมักร่วมกับกากกระเทียม 100 กรัม ข้าว
สวย 50 กรัม และนํ้ าต้มสุก 100 มิลลิลติ ร บ่มในสภาวะปิ ด ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 7 วัน ทําการเก็บตัวอย่างกาก
กระเทียมหมักมาเพาะเลีย้ งบนอาหารแข็ง Man Rogosa Sharpe (MRS) ทีม่ ี bromocresol green เป็ น indicator นํา
โคโลนีท่เี จริญบนอาหาร MRS มาวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ 16S ribosomal DNA (rDNA) ด้วยวิธี DNA
sequencing ผลการทดลองพบว่า เชือ้ ทีแ่ ยกได้จากกากกระเทียมหมักมีจํานวน 2 ไอโซเลต เมื่อเปรียบเทียบลําดับนิ
วคลีโอไทด์ 16S rDNA ของแบคทีเรียทีแ่ ยกได้ในฐานข้อมูลมีความคล้ายคลึงกับ Lactobacillus plantarum และ L.
pentosus ทีร่ ะดับร้อยละ 100 และคล้ายคลึงกับ Weissella cibaria ทีร่ ะดับร้อยละ 99.9 ซึง่ เชือ้ ทัง้ 3 ชนิด จัดอยู่ในกลุ่ม
แบคทีเรียแกรมบวก รูปท่อน ทีส่ ามารถสร้างกรดแลคติกได้ ดังนัน้ จะทําให้กากกระเทียมหมักมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ที่ต่ําลง ช่วยลดการปนเปื้ อนของเชื้อก่อโรคในอาหารหมักดอง โดยที่ L. plantarum จัดเป็ นเชื้อโพรไบโอติกที่มี
ประโยชน์ต่อรางกาย
คําสําคัญ: กากกระเทียม โพรไบโอติก แบคทีเรียกรดแลคติก และ 16S ribosomal DNA
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Abstract

The objective of this study was to isolate lactic acid bacteria (LAB) from garlic residue which was
fermented with probiotic bacteria. LAB at the concentration of 106 CFU/ml were added to a mixture of 100 g
garlic residue, 50 g steamed rice, and 100 ml boiled water and then incubated under anaerobic condition at
room temperature for 7 days. Isolated LAB from the fermented garlic residue was further cultured on Man
Rogosa Sharpe (MRS) using bromocresol green as indicator. The 16S ribosomal DNA (rDNA) was obtained
from culture of single colony and analyzed for DNA sequencing. The result showed that the 16S rDNA
nucleotide sequence of tow isolates was identical to that of Lactobacillus plantarum and L. pentosus (100%
similarity) and Weissella cibaria (99.9% similarily). These three species of LAB are gram-positive, rod shaped
bacteria which can produce lactic acid. The low pH by lactic acid production strongly inhibits the growth of
pathogenic bacteria and subsequently acts as a preservative of LAB fermented foods.
Key words: Garlic residue, probiotic, lactic acid bacteria (LAB), 16S ribosomal DNA

บทนํา
เมื่อนํ ากระเทียมสายพันธุ์จงั หวัดพะเยามาแปรรูปเป็ นนํ้ ามันหอมระเหยชนิดแคปซูลด้วยวิธกี ลันด้
่ วยไอนํ้ า
(steam distillation) เป็ นผลให้มสี ่วนเหลือทิ้งเป็ นจํานวนมากจากการสกัดนํ้ ามันกระเทียม คือ กากกระเทียมที่มี
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญคือ อินนูลนิ (inulin) เป็ นโพลีแซคคาไรด์ชนิดหนึ่ง โครงสร้างของอินนูลนิ ประกอบด้วยนํ้าตาลฟรุก
โตสทีเ่ ชื่อมต่อกันด้วยพันธะบีตา้ 1, 2 ไกลโคซิดกิ (β1, 2- glycosidic) ไม่สามารถย่อยและดูดซึมในลําไส้ จึงจัดเป็ นพ
รีไบโอติก (prebiotic) ทีช่ ่วยในการเจริญเติบโตของโพรไบโอติกซึง่ เป็ นจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ ทําหน้าทีใ่ นการช่วยปรับ
สมดุลสภาพแวดล้อมในระบบลําไส้ เช่น กลุ่มแบคทีเรียกรดแลกติก (Lactobacillus sp. และ Bifidobacterium sp.)
เนื่องจากในระบบทางเดินอาหารของมนุ ษย์มจี ุลนิ ทรีย์เป็ นจํานวนมาก มีทงั ้ จุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นประโยชน์และโทษ ดังนัน้
หากมีจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์เป็ นจํานวนมากก็สามารถเกาะติดผนังลําไส้และสามารถแบ่งเซลล์เพิม่ จํานวนมากขึน้ ซึง่ จะ
เป็ นการช่วยป้องกันไม่ให้จุลนิ ทรียก์ ่อโรคมาเกาะติดผนังลําไส้และหลังสารพิ
่
ษทีม่ ผี ลทําให้เยื่อบุลาํ ไส้อกั เสบได้ [4]
ในปจั จุบนั แบคทีเรียกรดแลคติกถูกนํ าไปใช้ในการผลิตอาหารหมักจากผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมเปรีย้ ว และโยเกิรต์ ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอกเปรีย้ ว
ทําให้อาหารมีรสชาติทแ่ี ปลกใหม่ และเป็ นการเพิม่ มูลค่าสินค้า นอกจากนี้แบคทีเรียกรดแลคติกยังสามารถจัดเป็ นการ
ถนอมอาหารทีไ่ ด้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะนํากากกระเทียมทีเ่ หลือทิง้
มาหมักด้วยเชือ้ โพรไบโอติกจากหัวเชือ้ นํ้ากระเทียมดอง เพื่อให้ได้กากกระเทียมหมักทีม่ เี ชือ้ โพรไบโอติกทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสุขภาพ ได้กรดแลคติกจากธรรมชาติทม่ี รี สเปรีย้ ว ซึง่ อาจจะนําไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เช่น ซอสหรือนํ้าจิม้ สุก้ี
โดยปจั จุบนั ธุรกิจร้านอาหารประเภทสุก้ี เป็ นทีน่ ิยมอย่างแพร่หลายของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีร่ กั ษ์สุขภาพ ก็จะเป็ นการเพิม่
มูลค่าของกากกระเทียมทีเ่ หลือทิง้ และสร้างรายได้เพิม่ ให้แก่ชุมชนได้อกี ทางหนึ่ง
แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามแบคทีเ รีย กรดแลคติก บางชนิ ด เท่ า นัน้ ที่ถู ก จัด เป็ น โพรไบโอติก เช่ น Lactobacillus
bulgaricus , L. plantarum, Bifidobacterium bifidum และ B. lactis เป็ นต้น [6] ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ ทําการแยก
และจําแนกเชือ้ จากกากกระเทียมทีห่ มักด้วยหัวเชือ้ โพรไบโอติกจากนํ้ากระเทียมดองในสภาวะการหมักทีเ่ หมาะสม โดย
ทําการวิเคราะห์ 16S rDNA ด้วยวิธี DNA sequencing ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีน่ ิยมใช้ในการจําแนกชนิดของแบคทีเรียโดย
สามารถจําแนกเชื้อได้ในระดับสปี ชสี ์ มีความถูกต้องและแม่นยําสูง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียจะขึน้ อยู่กบั
ความคล้ายกัน(similarity) ของลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rDNA
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การหมักกากกระเทียมด้วยหัวเชือ้ โพรไบโอติกจากนํ้ากระเทียมดอง
ใช้หวั เชือ้ โพรไบโอติกจากนํ้ากระเทียมดองความเข้มข้น 106 CFU/ml หมักร่วมกับกากกระทียม 100 กรัม
ข้าวสวยสุก 50 กรัม และนํ้าต้มสุก 100 มิลลิลติ ร ทําการหมักกากกระเทียมในสภาวะปิ ด บ่มทิง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง เป็ น
ระยะเวลา 7 วัน ซึง่ เป็ นสภาวะทีเ่ หมาะสมของการหมักกากกระเทียม [1] หากยังไม่ทาํ การหมักกากระเทียมให้เก็บกาก
กระเทียมไว้ทต่ี เู้ ย็นหรือที่ 4 องศาเซลเซียล
2. การจําแนกชนิดเชือ้ ด้วยวิธกี ารตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมี
เก็บตัวอย่างกากกระเทียมหมักมา 5 กรัมผสมกับนํ้ ากลัน่ 20 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดูดตัวอย่างนํ้ ากาก
กระเทียมมา 0.1 มิลลิลติ ร spread plate ลงบนอาหาร MRS agar บ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 37°C เป็ นเวลา 1-2 วัน ตรวจสอบ
ลักษณะโคโลนีของเชือ้ ที่เจริญบนอาหารเลีย้ งเชื้อ ได้แก่ รูปร่าง ขอบ ผิวหน้า ขนาด สี และบันทึกผลการทดลอง ทํา
การการย้อมสีแกรม (gram’s staining) และย้อมสีสปอร์ (spore stain) ในการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ประกอบด้วย การทดสอบคะตาเลส (catalase test) การทดสอบออกซิเดส (oxidase test) การทดสอบการเคลื่อนที่
(motility test) ของแบคทีเรีย และการทดสอบอินโดล (indole) ทําการทดสอบการหมักคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate
fermentation test) โดยใช้ basal medium ทีม่ คี าร์โบไฮเดรต 5 ชนิด คือ กลูโคส แลคโตส ซูโครส แมนนิทอลและ
ไซโลส โดยนําเชือ้ ทีต่ ้องการทดสอบลงในอาหาร fermentation carbohydrate medium บ่มทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง หรือ 37°C
เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
ขึน้ อยู่กบั ชนิดของนํ้าตาลทีน่ ํามาใช้ทดสอบ ตรวจผลโดยดูการเปลีย่ นสีของ อาหาร สังเกตการ
เกิดแก๊สในหลอดดักแก๊ส และบันทึกผลการทดลอง ทําการตรวจสอบชนิดของเชื้อตามหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
Bergey’s Manaul of Determinative Bacteriology
3. การจัดจําแนกสายพันธุข์ องแบคทีเรียกรดแลคติกระดับสปี ชสี ด์ ว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์ 16S rDNA
ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rDNA สามารถนํามาใช้ในการจําแนกแบคทีเรียกรดแลคติกได้ถงึ ในระดับสปี
ชีส์ นําโคโลนีทเ่ี จริญบนอาหาร MRS agar แยกจนได้เชือ้ บริสุทธิ ์ (pure culture) แล้วจึงวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์
16S rDNA ด้วยวิธี DNA sequencing โดยทําการสกัดดีเอนเอ (DNA) ของเชือ้ เพื่อเพิม่ จํานวนยีน 16S rDNA ด้วย
เทคนิค polymerase chain reaction (PCR) จากนัน้ วิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลิโอไทด์ของยีน 16S rDNA โดยใช้ 27F (BF1)
5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3' และ 1492R (BR1)
5'-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3' นําข้อมูล
ลําดับนิวคลีโอไทด์มาเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรียที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล GenBank จาก
National Center for Biotechnology Information server (NCBI) โดยใช้โปรแกรม BLASTN version 2.2.28

ผลการศึกษา
1. การจําแนกชนิดเชือ้ ด้วยวิธกี ารตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมี
เชือ้ ทีแ่ ยกได้จากกากกระเทียมหมักมี 2 ไอโซเลต (isolated) โดยมีลกั ษณะโคโลนีสเี ขียว และสีขาวขุ่นจุดตรง
กลางสีเขียว ขอบเรียบ ผิวหน้ามีลกั ษณะนูนและมันวาว ขนาด 0.1-0.2 มิลลิเมตร แกรมบวก รูปร่างท่อน การเรียงตัว
แบบกระจาย ขนาด 0.1-0.2 ไมครอน (แสดงดังภาพ 1) และไม่สร้างสปอร์ ให้ผลลบกับทุกการทดสอบ คือ การทดสอบ
คะตาเลส การทดสอบออกซิเดส การทดสอบการเคลื่อนทีข่ องแบคทีเรีย การทดสอบอินโดล ทดสอบการสร้างแก๊ส และ
ทดสอบการรีดกั ชันไนเตรท (nitrate reduction test) ผลการหมักนํ้าตาล 5 ชนิด พบว่าให้ผลบวกกับการหมักนํ้าตาล
กลูโคส แลคโตส ซูโครส และแมนนิทอล แต่ไม่สามารถหมักนํ้ าตาลไซโลสได้ ดังนัน้ จากการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีทงั ้ หมด สามารถจัดจําแนกเชือ้ ทีแ่ ยกจากกากกระเทียมหมักให้อยู่ในกลุ่มของ Lactobacillus sp.
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ภาพที่ 1 (ก) แสดงลักษณะโคโลนีทงั ้ 2 ไอโซเลตบนอาหาร MRS agar และ(ข) แสดงลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ี
กําลังขยาย 100× หลังการย้อมสีแกรม
2. การจัดจําแนกสายพันธุข์ องแบคทีเรียกรดแลคติกด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ 16S rDNA
ผลการวิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rDNA ของแบคทีเรียมีความคล้ายคลึงกับลําดับนิวคลีโอไทด์
ของแบคทีเรียในฐานข้อมูลดังนี้ คือ มีความคล้ายคลึงกับ Lactobacillus plantarum และ L. pentosus ทีร่ ะดับร้อยละ
100 และคล้ายคลึงกับ Weissella cibaria ทีร่ ะดับร้อยละ 99.9 ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์จากการทดลอง
กับลําดับนิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรียทีป่ รากฏอยู่ในฐานข้อมูล GenBank จาก National Center for Biotechnology
Information server (NCBI) หรือ BLASTN ของแบคทีเรียกรดแลคติก แสดงดังภาพที่ 2
Lactobacillus plantarum
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Lactobacillus pentosus

Weissella cibaria

ภาพที่ 2 ผลการทํา BLASTN ระกว่างลําดับนิวคลีโอไทด์จากการทดลองกับลําดับนิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรียทีป่ รากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล GenBank จาก National Center for Biotechnology Information server (NCBI)
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วิ จารณ์และสรุปผล
กากกระเทียมมีอนิ นูลนิ เป็ นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 15-20% [5] ในร่างกายมนุ ษย์ไม่สามารถย่อยอินนูลนิ
ได้ เนื่องจากมีโครงสร้างเป็ นฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์ท่เี ชื่อมต่อกันด้วยพันธะบีต้า 1, 2 ไกลโคซิดกิ (β1, 2glycosidic) เมื่อเดินทางมาถึงลําไส้ใหญ่กจ็ ะเป็ นอาหารให้กบั เชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นลําไส้ใหญ่ (Gibson and Robertfroid,
1995) เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์หลายชนิดทีม่ ปี ระโยชน์แก่ร่างกาย เช่น กรดแลกติก กรดอะซิตกิ กรดโพรพิโอนิค และ
แบคเทอริโอซิน ดังนัน้ จึงทําให้ลําไส้ใหญ่มสี ภาวะความเป็ นกรด-ด่างตํ่าลง เชือ้ ก่อโรคต่างๆ บริเวณนัน้ จึงไม่สามารถ
อาศัยอยู่ได้
นํ้ ากระเทียมดองเป็ นแหล่ งของเชื้อแบคทีเรีย กรดแลคติกหรือโพรไบโอติกที่เ กิดขึ้นตามธรรมชาติ จาก
การศึกษาของ จุฑามาศ และคณะ (2556) โดยทําการแยกเชือ้ จากนํ้ากระเทียมดอง ตรวจสอบด้วยวิธวี ธิ ที างสัณฐาน
วิท ยาและทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างชีว เคมี พบว่ า มีก ารเจริญ ของเชื้อ แบคทีเ รีย กรดแลกติ ก คือ Lactobacillus,
Bifidobacterium และ Eubacterium ในนํ้ากระเทียมดอง นอกจากนี้ยงั ทําการศึกษาเกีย่ วกับสภาวะทีเ่ หมาะสมในการ
หมักกากกระเทียมร่วมกับหัวเชือ้ นํ้ ากระเทียมดอง พบว่า หัวเชือ้ โพรไบโอติกจากนํ้ากระเทียมดองความเข้มข้น 106
CFU/ml หมักร่วมกับกากกระทียม 100 กรัม ข้าวสวยสุก 50 กรัม และนํ้าต้มสุก 100 มิลลิลติ ร หมักกากกระเทียมใน
สภาวะปิ ด บ่มทิง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง เป็ นระยะเวลา 10 วัน ทําให้กากกระเทียมหมักให้ค่าความเป็ นกรด-ด่างลดลง มีค่า
3.19 - 3.72 ได้ปริมาณกรด 0.31-0.39 (กรัม/กรัม) และการเจริญของเชือ้ ในวันที่ 5-10 มีค่ามากทีส่ ุด คือ 1.8x 1091.97-1010 CFU/ml เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม(ไม่ใส่เชือ้ ) เมื่อแยกเชือ้ จากตัวอย่างมาตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ผลการทดสอบพบว่า เชือ้ ที่แยกได้จากกากกระเทียมหมัก คือ Lactobacillus sp.
จัดเป็ นแบคทีเรียกรดแลคติก [1] แต่อย่างไรก็ตาม Lactobacillus ไม่ทุกสายพันธุท์ จ่ี ดั เป็ นโพรไบโอติก ดังนัน้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้จงึ ทําการจัดจําแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียกรดแลคติกด้วยการวิเคราะห์ 16S rDNA ด้วยวิธี DNA
sequencing โดย 16S rDNA กําหนดการสังเคราะห์ 16S rRNA ทําหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสังเคราะห์โปรตีนในสิง่ มีชวี ติ
พบได้ทวไปและมี
ั่
การอนุรกั ษ์ปานกลาง นิยมใช้ในการจําแนกชนิดของแบคทีเรียโดยสามารถจําแนกเชือ้ ได้ในระดับสปี
ชีส์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียจะขึน้ อยู่กบั ความคล้ายกัน(similarity) ของลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S
rDNA จากผลการทดลองพบว่า เชือ้ ทีแ่ ยกได้จากกากกระเทียมหมักมีความคล้ายคลึงกับ Lactobacillus plantarum
และ L. pentosus ทีร่ ะดับร้อยละ 100 และคล้ายคลึงกับ Weissella cibaria ทีร่ ะดับร้อยละ 99.9 ซึง่ เชือ้ ทัง้ 3 ชนิด จัด
อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติก และจากเชือ้ ทัง้ 3 ชนิดมีเพียง L. plantarum ทีจ่ ดั เป็ นเชือ้ โพรไบโอติก [6] สอดคล้อง
กับรายงานของ ธนากรและบวรศักดิ ์ (2554) ทีท่ ดลองแยกและจําแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากหน่ อไม้ดอง เพื่อใช้
เป็ นเชือ้ เริม่ ต้นผสมในการหมัก เก็บตัวอย่างเพาะเลีย้ งบน MRS agar ทีผ่ สม bromocresol purple (BCP) ร้อยละ 0.04
และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ร้อยละ 1 ทําการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา การทดสอบทางชีวเคมี และทดสอบ
ระบบ API 50 CH เมื่อจําแนกในระดับสกุลและสปี ชสี ์ พบว่าเป็ น L. plantarum และ L. pentosus [2] นอกจากนี้
การศึกษาของ Lee JY. et al. (2006) ทําการแยกและจําแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากกิมจิ หมักทีอ่ ุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 4-6 วัน แยกเชือ้ จากตัวอย่างมาเพาะเลีย้ งบน MRS agar และทําการจําแนกเชือ้ โดยการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและการทดสอบทางชีวเคมี ผลการทดลองสามารถแยกเชื้อ Lactobacillus ได้
ทัง้ หมด 31 สายพันธุ์ โดยพบว่าเชือ้ ทีแ่ ยกได้เป็ น L. curvatus (ร้อยละ 9.7) Leuconostoc mes.mes./dent ( ร้อยละ
12.9) L. plantarum (ร้อยละ 16.1), L. sake ( ร้อยละ 25.8) และ L. brevis (ร้อยละ 35.5) ตามลําดับ [7] ดังนัน้ เชือ้
โพรไบโอติกทีพ่ บในผักดองเป็ นส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติก ชนิด L. plantarum
กลุ่ ม แบคทีเรีย กรดแลคติก สามารถสร้างสารที่เ รียกว่า แบคเทอริโ อซิน (bacteriocin) ได้ จัดเป็ น สารชีว
โมเลกุลประเภทโปรตีน มีฤทธิในการยั
บยัง้ แบคทีเรียในจีนัสเดียวกันแบบช่วงแคบ และยับยัง้ แบคทีเรียแกรมบวกใน
์
ช่วงกว้าง [3] โดยการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิต้์ านจุลชีพโดย Con AH. และ Nihat Karasu (2009) ทําการแยกเชื้อ
175

แบคทีเรียจากผักดองในประเทศตุรกี จํานวนทัง้ สิน้ 70 ตัวอย่าง (เช่น กะหลํ่าปลีดอง แตงกวาดอง องุ่นดอง เป็ นต้น)
เก็บตัวอย่างมาเพาะเลีย้ งบนอาหาร MRS agarจากผลการจําแนกเชือ้ โดยการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
การทดสอบทางชีวเคมี พบว่าเป็ นเชือ้ L. plantarum และ L. pentosus และยังพบว่าทัง้ สองสายพันธุส์ ามารถยับยัง้ การ
เจริญของแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ได้ เช่น แบคทีเรียแกรมบวก คือ L. sake และ Listeria monocytogenes รวมทัง้
แบคทีเรีย แกรมลบ คือ Echerichia coli อย่างไรก็ตามได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับ W. cibaria โดย Srionnual S. et al.
(2007) ทําการแยกเชือ้ W. cibaria ได้จากปลาส้ม และพบว่าสามารถสร้างแบคทีเรียโอซินชนิดใหม่ทย่ี บั ยัง้ การเจริญ
ของแบคทีเรียแกรมบวกได้บางชนิด เช่น L. sakei โดยเรียกสารนี้ว่า Weissellicin 110 [8]
จากการศึกษาที่ผ่ านมาเกี่ย วกับเชื้อ แบคทีเ รีย ที่พ บในอาหารหมักดอง พบว่ าเชื้อส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม เชื้อ
แบคทีเรียกรดแลคติก ซึ่งเชื้อบางชนิดอาจจะถูกจัดเป็ นโพรไบโอติกที่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยงั ได้มกี าร
นําเอาเชือ้ โพรไบโอติกมาเติมลงในอาหารบางชนิดเพื่อเพิม่ คุณค่าทางอาหาร เช่น โยเกิรต์ และนมเปรีย้ ว จากการศึกษา
ครัง้ นี้สามารถแยกเชือ้ โพรไบโอติก L. plantarum ได้จากกากกระเทียมหมัก ซึง่ สามารถนําเอากากกระเทียมหมักนี้ไป
พัฒนาเป็ นอาหารสุขภาพทีม่ ปี ระโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารได้ เช่น ซอสหรือนํ้าจิม้ สุกโ้ี พรไบโอติก เป็ นต้น
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ตัง้ แต่ พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา องค์การอนามัยโลกส่งเสริมให้นกั วิชาชีพสุขภาพ มีสว่ นสาคัญในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงสนับสนุนการก่อตัง้ “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี”่ เพื่อต่อต้านพิษภัยบุหรี่ จัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ และรณรงค์ลด/ละ/เลิกบุหรี่ นัก
วิชาชีพสุขภาพ รวมไปถึง นิสติ ในกลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีภารกิจ เสริมในงานด้าน การส่ง เสริมสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรค อีกทัง้ ยังจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี ด้วยการไม่สูบบุหรี่ เพื่อทราบข้อมูลการสูบบุหรี่ ในนิสติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี การศึกษา 2555 จึง ทาการสารวจด้วยแบบสอบถาม ในนิสติ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์ ระหว่าง กุมภาพันธ์ ถึง
มีนาคม 2555 ได้รบั คาตอบกลับมา 1,079 ฉบับ จากทีแ่ จกไป 3,000 ฉบับ คิดเป็ น 36.0% เป็ นหญิง 796 คน (73.8%)
ส่วนใหญ่ 857 คน (80.8%) มีอายุ ระหว่าง 19-24 ปี ส่วนใหญ่เรียนอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 1, 2 หรือ 3 มีผู้ทเ่ี คยสูบบุหรีอ่ ย่าง
น้อยหนึ่งครัง้ 16.0% เป็ นนิสติ เทคนิคการแพทย์ สูงทีส่ ุด (20.8%) เป็ นนิสติ พยาบาลต่ าสุด (0.0%) ส่ วนใหญ่เริม่ ลอง
สูบเมื่อมีอายุระหว่าง 11-15 ปี มีนิสติ เป็ นผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั รวมทุกสาขา 2.3% สูงทีส่ ดุ ในนิสติ เทคนิคการแพทย์ 2.9%
ต่ าทีส่ ุดในนิสติ สาธารณสุข 1.8% ความรุนแรงในการติดบุหรี่ มีทงั ้ แบบติดเป็ นนิสยั (habitual addition) และแบบเสพ
ติดสารนิโคติน (nicotine addiction) พบว่าบุหรีม่ วนเองและผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ยังไม่แพร่เข้ามาในเขตนี้
หรือยังจากัดอยู่ในวงแคบ นิสติ ประมาณ 1 ใน 3 ตอบว่า ใน 1 สัปดาห์ ได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ทัง้ ในทีพ่ กั ในอาคารและ
นอกอาคาร เพียง 1-2 วัน นิสติ มากกว่า 90% เห็นด้วยกับการ ห้ามขายบุหรีใ่ ห้บุคคลทีม่ อี ายุต่ากว่า 18 ปี หรือ 20 ปี ก็
ตาม ห้ามโฆษณาบุหรีแ่ ละผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิน้ เชิง ห้ามสูบบุหรีใ่ นภัตตาคารและร้านอาหาร ห้ามสูบบุหรีใ่ นสถาน
บันเทิง และห้ามสูบบุหรีภ่ ายในอาคารสถานทีส่ าธารณะ และยังเห็นว่า นักวิชาชีพสุขภาพควรได้รบั การฝึกอบรมเทคนิค
การให้บริการเลิกสูบบุหรี่ ควรเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ่วยและสาธารณชนทัวไป
่ นิสติ มากกว่า 80% เคยเรียนรูเ้ รื่อง
พิษภัยบุหรี่ ได้เสวนาถึงสาเหตุของการติดบุหรี่ ได้รบั การฝึ กอบรมวิธกี ารเลิกสูบบุหรี่ รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน
เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ นิสติ เพียงประมาณ 50% ทราบว่าต้องบันทึกประวัตกิ ารสูบบุหรีล่ งในประวัตกิ ารรักษาผูป้ ่วย แต่นิสติ
พยาบาลทราบเรื่องนี้เกือบ 100% กิจกรรมรณรงค์ทงั ้ ในและนอกมหาวิทยาลัย มีนิสติ พยาบาลเคยเข้าร่วมสูงสุดเกือบ 100%
นิสติ เภสัชและพยาบาลรู้กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่สูงที่สุดและรองลงมา คือ 50% และ 40% ตามลาดับ นิสติ
25% - 55% รูว้ ่าอันตรายของบุหรี่ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั รสชาติสารปรุงแต่งหรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่ขน้ึ อยู่กบั สารพิษและ
สารเสพติดของมัน นิสติ 40% - 50% เห็นด้วยกับการ ห้ามใช้สสี นั และลวดลายสวยงามบนซองบุหรี่ ห้า มส่งเสริมการ
1
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ขายบุหรีใ่ นทุกรูปแบบ เพราะดึงดูดเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะสตรี ให้ลองสูบและมีโอกาสสูงทีจ่ ะเป็ นผูส้ บู บุหรีร่ ายใหม่
จึงต้องสกัดกลวิธดี งั กล่าว เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อของธุรกิจบุหรี่ ต่อไป
คาสาคัญ: การสูบบุหรี,่ ข้อมูล, นิสติ , วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ, มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
Since 2005, the World Health Organization (WHO) has promoted health professions to participate in
tobacco consumption control. Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) has also supported all Thai
health professions to set up “Thai Health Professional Alliance Against Tobacco” for counter acting against
tobacco toxicity and dangers, campaigning against tobacco consumption and helping cessation of tobacco
use. As a result, health professions and health science students have adding duties on health promotion,
disease prevention and control. They also have to act as role modelers for healthy behavior as non-smokers.
To access tobacco consumption and related data among Health Science students, University of Phayao in
academic year of 2012, the survey using questionnaire had been done between February to March 2012 on
students studying in departments of Medical Technology (MT), Physical Therapy (PT), Public Health (PH),
Pharmacy (P) and Nursing (N). The number of returned answers was 1,079 of 3,000 dispenses or 36.0%.
They were female at 769 (73.8%), 857 (80.8%) of them aged between 19-24 years and most of them were
studying in year 1, 2 or 3. There were 16.0% of them used to smoke at least once, the highest and lowest
rates were found in MT (20.8%) and N (0.0%), respectively. Most of them firstly tried smoking at the age
between 11-15 years. Current smokers among over all students were 2.3%. The highest and the lowest
current smokers were found in medical technology (2.9%) and public health (1.8%) students, respectively.
Addicted levels were found both habitual and nicotine addiction. Hand rolled cigarette or roll-your-own (RYO)
and other forms of tobacco were not spread in to this area or limited spread with in small groups. One third
of them had got second hand smoke only 1-2 days in a week either from private place, inside or outside of
the building. As high as, 90% of them agreed with measures of no cigarette sale for buyers under 18 or even
under 20 year old persons, no cigarette advertisement in any form, no smoking in restaurants, amusement
places, inside buildings and open air places. They were also agreed that health professions should be trained
for smoking cessation techniques and behaved as a role model of nonsmoking for patients and general
people. Over 80% of them used to learn about toxicity and danger of tobacco, causes of tobacco addiction,
smoking cessation techniques and nicotine replacement products. About 50% of them knew that smoking
history must be recorded in to the patient treatment chart. However nurse students knew about that nearly
100%. Pharmacy and nurse students were the highest and the runner up of 50% and 40% respectively that
knew about tobacco business strategy for recruitment of new smokers. About 25% - 55% of them knew that
danger of smoking was not depended on external appearances but depended directly on its toxics and
addicted substances. Approximately 40% - 50% of them agreed that prohibition of colorful and beautiful
cigarette packages, sale promotion and corporate social responsibility (CSR) was essential. Since these
strategies attracted children and youths especially females to try cigarettes and then became new smokers at
last. These strategies must be banded to protect children and youths for not being preys of tobacco business.
Key words: Tobacco Smoking, Data, Student, Health Science, University of Phayao
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บทนา
การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุสาคัญทีก่ ่อปญั หาสาธารณสุขทีร่ า้ ยแรง [1, 2, 3] ทัง้ ทีส่ ามารถ
หลีกเลีย่ งหรือป้องกันได้ นักวิชาชีพสุขภาพและบุคลากรทางสาธารณสุข ได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างสาคัญ ในการรณรงค์
เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมุ่งให้มกี ารลด/ละ/เลิก การสูบบุหรี่ เนื่องจากการงดบริโภคยาสูบหรือการเลิกสูบบุหรี่
ได้ ทาให้อตั ราการเสียชีวติ จากโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ท่เี ลิก สูบ บุห รี่ได้ ของสมาชิก ในครอบครัว และของผู้อ่ืนในสังคมเดียวกัน ดีข้นึ ลด
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ชุมชนท้องถิน่ และประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่วย ทีม่ สี าเหตุแห่งความเจ็บป่วย
มาจากการบริโภคยาสูบ หรือการสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ให้ความสาคัญ
และสนับสนุน การควบคุมการบริโภคยาสูบและการรณรงค์ให้ลด/ละ/เลิกการสูบบุหรีม่ าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “วัน
งดสูบบุหรีโ่ ลก” (World No Tobacco Day) ขึน้ ใน วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 เป็ นต้นมา โดย
WHO ได้ให้คาขวัญวันงดสูบบุหรีโ่ ลกเป็ นประจาทุกปี สาหรับคาขวัญวันงดสูบบุหรีโ่ ลก 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นี้
คือ "Tobacco Industry Interference" หรือ “จับตาเฝ้าระวัง ยับยัง้ อุตสาหกรรมยาสูบ” โดยให้ความสาคัญต่อการ
ปกป้องประชากรโลก มิให้ตกเป็ นเหยื่อของอุตสาหกรรมบุหรี่ รวมทัง้ ปกป้องสิทธิการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องผูท้ ไ่ี ม่สบู บุหรี่ แต่
ได้รบั ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าผู้สูบบุหรี่มอื สองและผู้สูบบุหรี่มอื สาม (secondary &
tertiary smokers) โดยเฉพาะในเยาวชนและสตรี [4] ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้มุ่งเน้นให้
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รบั เอานโยบายนี้มาดาเนินการในประเทศไทย โดยสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกสาขาอาชีพ ร่วมมือกันก่อตัง้ “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” อันประกอบไป
ด้วย 7 สาขาวิชาชีพ ในระยะแรก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุข กายภาพบาบัด เทคนิค
การแพทย์ ซึ่ง ต่ อ มาเครือ ข่า ยฯ ได้ข ยายออกไปเป็ น 21 วิช าชีพ ที่เ พิ่ม มาอีก 14 วิช าชีพ ได้แ ก่ หมออนามัย
นักจิตวิทยา แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักเวชนิทศั น์ รังสีเทคนิค สัต วแพทย์ เวชศาสตร์
การกีฬา ศูนย์บริการเลิกบุหรีท่ างโทรศัพท์แห่งชาติ (QuitLine 1600) สถาบันธัญญรักษ์ นักกาหนดอาหาร นักสังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย์ และ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ จัดกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ และการรณรงค์ลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อให้การดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง สัมฤทธิผล และนาไปสูเ่ ป้าหมาย “สังคมไทยปลอดบุหรี”่ ได้ในทีส่ ดุ
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เห็นความสาคัญในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการรณรงค์ลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ [3] จากการร่วมระดมสมองกันในกลุ่ม 19 วิชาชีพดังกล่าว ได้ขอ้ สรุปว่า ภารกิจ
ของนักวิชาชีพสุขภาพ มิได้จากัดอยู่แต่ภายในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไปถึง งาน
ในด้านส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคด้วย โดยมีความเห็นว่า การจะแนะนา สังสอน
่
สื่อสาร และส่งเสริม
้
ให้ประชาชนโดยทัวไป
่ มีพฤติกรรมทีด่ ใี นด้านส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคได้นัน้ นักวิชาชีพสุขภาพ
เหล่านัน้ จะต้องประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างทีดดี ว้ ย โดยการไม่สบู บุหรี่ รวมทัง้ ไม่เกีย่ วข้องกับบุหรี่ ไม่ว่าจะ
เป็ นรูปแบบใดใดก็ตาม พฤติกรรมสุขภาพทีด่ เี ช่นนี้ จะต้องส่งเสริมให้นิสติ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ตระหนัก
และประพฤติปฏิบตั ติ ามด้วย เพื่อเป็ นแบบอย่ างทีด่ ี ให้กบั นิสติ ในกลุ่มวิชาอื่นๆ ในฐานะของนักวิชาชีพสุขภาพทีด่ ใี น
อนาคต แต่การจะเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั กลุ่มอื่นได้นนั ้ จะต้องทราบพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในกลุ่มของตนเอง
ก่อน จึงเป็ นทีม่ าของ โครงการ “สารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ ในนิสติ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี การศึกษา
2555” เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของการสูบบุหรี่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในนิสติ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
กายภาพบาบัด สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีไ่ ด้ทาการสารวจ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2555
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เพื่อใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ ในการสะท้อนกลับให้ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ด้านกิจการนิสติ การ
เรียนการสอน การวิจยั และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ของทัง้ 5 สาขาวิชา ดังกล่าว ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้
รับรูร้ บั ทราบ ได้ร่วมปรึกษาหารือและระดมสมองร่วมกัน ในการหามาตรการทีเ่ หมาะสมในการบริหารจัดการกับปญั หา
ดังกล่าว เพื่อให้นิสติ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาตร์สขุ ภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมตามสถานภาพของตน ทีจ่ ะต้อง
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นิสติ ในกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ใช้แ บบสอบถาม การส ารวจข้อ มู ล นัก ศึก ษาวิช าชีพ สุ ข ภาพเพื่อ การควบคุ ม ยาสูบ (Global Health
Professional Student Survey: GHPSS) สาหรับประเทศไทย ทีป่ รับจาก Center for Disease Control (CDC) เมื่อ
เดือนสิงหาคม 2553 ใน version 11062011 และใช้กระดาษคาตอบ version 63699 ทีม่ ี 8 คาตอบให้เลือก ตัง้ แต่ A ถึง
H ทีไ่ ด้รบั มาจาก เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ส่วนหนึ่ง และผลิตเองที่ มหาวิทยาลัย
พะเยา อีกส่วนหนึ่ง
คาถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 6 ชุดย่อย ได้แก่ ก.) อัตราความชุกของการสูบบุหรีใ่ นนักศึกษาวิชาชีพ
เพื่อสุขภาพ มี 17 ข้อ ข.) การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง มี 5 ข้อ ค.) ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ มี 12 ข้อ ง.) พฤติกรรมและ
การเลิกสูบบุหรี่ มี 8 ข้อ จ.) หลักสูตรและการฝึ กอบรมความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ มี 8 ข้อ ฉ.) ข้อมูลส่วนตัวนิสติ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี 3 ข้อ และ ช.) ความคิดเห็นส่วนตัวนิ สติ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ มี 16 ข้อ รวม
ทัง้ หมด 69 ข้อ ทีแ่ ต่ละข้อ มีคาตอบให้เลือกไม่เท่ากัน ตัง้ แต่ 2 ถึง 8 คาตอบ โดยเลือกได้เพียง 1 คาตอบ เท่านัน้
ทาบันทึกข้อความ ขออนุ ญาตและขอความอนุ เคราะห์อานวยความสะดวก ในการสารวจข้อมูลดังกล่าว จาก
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ หลังจากนัน้ จึงแจกจ่าย
แบบสอบถามและกระดาษคาตอบ ผ่านรองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสติ คณะต่ างๆ ดังนี้ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ จานวน 500 ชุด สาขาวิชากายภาพบาบัด จานวน 500 ชุด คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จานวน 1,000 ชุ ด คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิช าเภสัชศาสตร์ จ านวน 500 ชุ ด และ คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จานวน 500 ชุด กาหนดให้บุคลากร ฝ่ายกิจการนิสติ คณะต่างๆ ดังกล่าว นาไปแจกจ่าย
ให้กบั นิสติ ในสาขาวิชาที่กาหนด แบบสุ่มอย่างอิสระ โดยไม่จากัดชัน้ ปี แล้วรวบรวมกระดาษคาตอบกลับมา ส่งให้
หัวหน้าโครงการ กรอกข้อมูลคาตอบลงในคอมพิวเตอร์โดยนิสติ เทคนิคการแพทย์ ชัน้ ปี ท่ี 4 ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือ
ความถูกต้องของข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างสถิติ โดยหัวหน้ าโครงการ แบ่ งการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มใหญ่รวมทัง้ หมด 1 กลุ่ม และอีก 5 กลุ่มย่อย แยกตามสาขาวิชาต่างๆ 5 สาขาวิชา
ดังกล่าว ใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ในการสร้างภาพสาหรับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของทัง้ 6 กลุ่ ม
ดังกล่าว ตามคาตอบต่างๆ ของคาถามต่างๆ ทัง้ 69 คาถาม
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ผลการศึกษา
อัตราการได้รบั แบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับคืน
อัตราการตอบ รวมทุกสาขาวิชา; สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์; สาขาวิชากายภาพบาบัด ; สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์; สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีนิสติ ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนมา
จานวนทีต่ อบกลับ/จานวนทีแ่ จก (คิดเป็ นร้อยละทีต่ อบจากแบบสอบถามทัง้ หมดทีแ่ จก) 1,079/3,000 (36.0), 312/500
(62.4), 152/500 (30.4), 325/1,000 (32.5), 223/500 (44.6) และ 67/500 (13.4) ตามลาดับ
ข้อมูลส่วนตัวนิ สิตผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล นิสติ ที่ตอบ
แบบสอบถาม เป็ น ชาย และ หญิง จานวน (%) 233 (20.7) และ 796 (73.8); 73 (23.5) และ 210 (67.5); 27 (17.8)
และ 118 (77.6); 53 (16.3) และ 257 (79.1); 66 (29.6) และ 149 (66.8); และ 4 (6.0) และ 62 (92.5) ตามลาดับ
อายุ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล นิสติ ที่ตอบ
แบบสอบถาม มีอายุอยู่ในช่วง <14, 15-18, 19-24, 25-29, >30 ปี จานวน (%) 68 (6.4), 124 (11.4), 857 (80.8), 9
(0.8) และ 5 (0.2); 18 (6.0), 27 (9.0), 252 (84.0), 3 (1.0) และ 0 (0.0); 2 (1.3), 12 (7.9), 135 (88.8), 3 (2.0) และ 0
(0.0); 9 (2.8), 63 (19.7), 245 (76.8), 0 (0.0) และ 2 (0.6); 38 (17.1), 15 (6.8), 166 (74.8), 3 (1.4) และ 0 (0.0);
และ 1 (1.5), 7 (10.4), 59 (88.1), 0 (0.0) และ 0 (0.0) ตามลาดับ
ชัน้ ปี รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล นิสติ ทีต่ อบ
แบบสอบถาม กาลังเรียนอยู่ใน ชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 จานวน (%) 345 (32.2), 270 (25.2), 322 (30.0), 77 (7.2)
และ 59 (5.5); 67 (21.6), 69 (22.3), 124 (40.0), 46 (14.8) และ 4 (1.3); 3 (2.0), 39 (25.7), 97 (63.8), 13 (8.6) และ
0 (0.0); 198 (61.1), 74 (22.8), 52 (16.0), 0 (0.0) และ 0 (0.0); 39 (17.7), 59 (26.8), 49 (22.3); 18 (8.2), และ 55
(25.0); และ 38 (56.7), 29 (43.3), 0 (0.0), 0 (0.0) และ 0 (0.0) ตามลาดับ
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ในนิ สิตวิ ชาชีพสุขภาพ
ความชุก รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า
เคยสูบบุหรีแ่ ม้เพียงหนึ่งครัง้ ก็ตาม จานวน (คิดเป็ นร้อยละจากนิสติ ทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ หมด; %) 172 (16.0), 65
(20.8), 25 (16.4), 50 (15.4), 32 (14.5) และ 0 (0.0) ตามลาดับ (ภาพที่ 1)

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

ภาพที่ 1: ร้อยละของนิสติ ทีต่ อบว่าเคยสูบบุหรี่ แม้เพียงหนึ่งครัง้ ก็ตาม โดยรวมและแยกตามสาขาวิชา
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อายุทเ่ี ริม่ สูบ มีนิสติ ตอบว่าเคยลองสูบบุหรีค่ รัง้ แรก เมื่อมีอายุอยู่ในช่วง <10, 11-15, 16-17, 18-19 และ 2024 ปี จานวน (%) รวมทุกสาขา 28 (2.6), 47 (4.4), 27 (2.5), 19 (1.8) และ 8 (0.7); เทคนิคการแพทย์ 4 (1.3), 22
(7.1), 14 (4.5), 6 (1.9) และ 1 (0.3); กายภาพบาบัด 1 (0.7), 5 (3.3), 2 (1.3), 3 (2.0) และ 3 (2.0); สาธารณสุข 20
(6.2), 14 (4.3), 5 (1.5), 4 (1.2) และ 0 (0.0) และ เภสัช 3 (1.4), 6 (2.7), 6 (2.7), 6 (2.7) และ 4 (1.8) ตามลาดับ
(ภาพที่ 2)
8
6
4
Pharmacy

2

Physial Therapy

0
<10

11-15

16-17

Total
18-19

20-24

ภาพที่ 2: ร้อยละของนิสติ ทีต่ อบว่าเคยลองสูบบุหรีค่ รัง้ แรกเมื่อมีอายุอยู่ในช่วง (ปี )
โดยรวมและแยกตามสาขาวิชา
จานวนวันทีส่ บู มีนิสติ ตอบว่า ใน 30 วัน ทีผ่ ่านมา มีจานวนวันทีส่ บู บุหรี่ อยู่ในช่วง 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 2029 และ 30 วัน จานวน (%) รวมทุกสาขา 11 (1.0), 7 (0.7), 0 (0.0), 1 (0.1), 1 (0.1) และ 4 (0.4); เทคนิคการแพทย์
5 (1.6), 2 (0.7), 0 (0.0), 0 (0.0), 1 (0.3) และ 1 (0.3); กายภาพบาบัด 1 (0.7), 1 (0.7), 0 (0.0), 0 (0.0), 0 (0.0) และ
2 (1.3); สาธารณสุข 3 (0.9), 2 (0.6), 0 (0.0), 0 (0.0), 0 (0.0) และ 1 (0.3) และ เภสัช 2 (0.9), 2 (0.9), 0 (0.0), 1
(0.5), 0 (0.0) และ 0 (0.0) ตามลาดับ (ภาพที่ 3)

2.0
1.5
1.0
0.5

Pharmacy

0.0

Physial Therapy
1-2

3-5

6-9

10-19

Total
20-29

30

ภาพที่ 3: ร้อยละของนิสติ ทีต่ อบว่า ใน 30 วัน ทีผ่ ่านมา มีจานวนวันทีส่ บู บุหรี่ อยู่ในช่วง (วัน)
โดยรวมและแยกตามสาขาวิชา
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เมื่อสรุปรวมเป็ นผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั (ผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั หมายถึง ผูท้ ต่ี อบว่าได้สบู บุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ ่านมา)
พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข และ เภสัช มีนิสติ ตอบว่า เป็ นผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั
จานวน (%) 24 (2.3), 9 (2.9), 4 (2.7), 6 (1.8) และ 5 (2.3) ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Total

Medical
Technology

Physial
Therapy

Public
Health

Pharmacy

ภาพที่ 4: ร้อยละของนิสติ ทีต่ อบว่า ได้สบู บุหรีใ่ นรอบ 30 วันทีผ่ า่ นมา โดยรวมและแยกตามสาขาวิชา
พฤติ กรรมการสูบบุหรี่ ชนิ ดของบุหรี่ และการเลิ กสูบบุหรี่
พฤติกรรม รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข และ เภสัช มีนิสติ ทีส่ บู บุหรี่ ตอบว่า
จะสูบบุหรีม่ วนแรกหลังตื่นนอนเป็ นเวลา <10, 10-30, 31-60 และ >60 นาที จานวน (%) 3 (0.3), 4 (0.4), 0 (0.0) และ
1 (0.3); 1 (0.3), 1 (0.3), 0 (0.0) และ 1 (0.3); 0 (0.0), 1 (0.7), 0 (0.0) และ 0 (0.0); 2 (0.6), 1 (0.3), 0 (0.0) และ 1
(0.3) และ 0 (0.0), 1 (0.4), 0 (0.0) และ 1 (0.4) ตามลาดับ (ภาพที่ 5)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

>60
30-60
10-30
<10

ภาพที่ 5: ร้อยละของนิสติ ทีต่ อบว่า ถ้าติดบุหรีจ่ ะสูบบุหรีม่ วนแรกหลังตื่นนอนเป็ นเวลา (นาที)
โดยรวมและแยกตามสาขาวิชา
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บุหรีม่ วนเอง เมื่อสรุปรวมเป็ นร้อยละของผูส้ บู บุหรีม่ วนเองปจั จุบนั (ผู้สบู บุหรี่มวนเองปจั จุบนั หมายถึง ผู้ท่ี
ตอบว่าได้สูบบุหรี่มวนเองในรอบ 30 วันที่ผ่านมา) พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด ;
สาธารณสุข และ เภสัช มีนิสติ ตอบว่า เป็ นผูส้ บู บุหรีม่ วนเองปจั จุบนั จานวน (%) 37 (3.4), 12 (3.9), 10 (6.6), 5 (1.5)
และ 9 (4.1) ตามลาดับ
ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ เมื่อสรุปรวมเป็ นร้อยละของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ปจั จุบนั (ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ปจั จุบนั หมายถึง ผูท้ ต่ี อบว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ในรอบ 30 วันทีผ่ ่านมา) พบว่า
รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข และ เภสัช มีนิสติ ตอบว่า เป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใน
รูปแบบอื่นๆ ปจั จุบนั จานวน (%) 30 (2.8), 17 (5.4), 1 (0.7), 4 (1.2) และ 8 (3.5) ตามลาดับ
ความต้องการทีจ่ ะเลิกสูบ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข และ เภสัช มีนิสติ ที่
สูบบุหรี่ ตอบว่า อยากเลิกสูบบุหรีท่ นั ที และ ไม่อยากเลิก จานวน (%) 20 (1.9) และ 5 (0.5); 1 (0.3) และ 2 (0.6); 14
(9.3) และ 2 (1.3); 2 (0.6) และ 1 (0.3) และ 3 (1.4) และ 0 (0.0) ตามลาดับ (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6: ร้อยละของนิสติ ทีต่ อบว่า ถ้าติดบุหรี่ อยากเลิกสูบบุหรีท่ นั ที และ ไม่อยากเลิก โดยรวมและแยกตามสาขาวิชา
การได้รบั ควันบุหรี่มือสอง
ในทีพ่ กั เมื่อสรุปรวม เป็ นร้อยละ ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีจ่ ากบุคคลอื่น หรือควันบุหรีม่ อื สอง ในรอบ 7 วัน ที่
ผ่านมา ในทีพ่ กั พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบ
ว่า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในทีพ่ กั จานวน (%) 391 (36.8), 114 (36.5), 46 (30.9), 94 (29.1), 107 (48.2) และ
33 (49.3) ตามลาดับ
ในอาคาร เมื่อสรุปรวม เป็ นร้อยละ ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีจ่ ากบุคคลอื่น หรือควันบุหรีม่ อื สอง ในรอบ 7 วัน ที่
ผ่านมา ในอาคารสาธารณะ พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล
มีนิสติ ตอบว่า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในอาคารสาธารณะ จานวน (%) 482 (44.6), 149 (47.6), 61 (40.2), 134
(41.2), 103 (46.2) และ 35 (52.3) ตามลาดับ
นอกอาคาร เมื่อสรุปรวม เป็ นร้อยละ ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีจ่ ากบุคคลอื่น หรือควันบุหรีม่ อื สอง ในรอบ 7 วัน
ทีผ่ ่านมา ในสถานทีส่ าธารณะกลางแจ้ง พบว่า รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช
และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในอาคารสาธารณะ จานวน (%) 547 (50.6), 158 (50.7), 69
(45.4), 174 (53.5), 109 (48.8) และ 37 (55.2) ตามลาดับ
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ทัศนคติ ต่อมาตรการการควบคุมการสูบบุหรี่
การห้า มขายบุ หรี่ให้บุ คคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี รวมทุ กสาขา; เทคนิ คการแพทย์; กายภาพบาบัด ;
สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้บุคคลที่มอี ายุต่ ากว่า 18 ปี
จานวน (%) 1,025 (95.3), 299 (96.5), 134 (88.2), 314 (96.9), 211 (95.0) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การห้า มขายบุ หรี่ให้บุ คคลที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี รวมทุ กสาขา; เทคนิ คการแพทย์; กายภาพบาบัด ;
สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามขายบุหรีใ่ ห้บุคคลที่มอี ายุต่ ากว่า 20 ปี
จานวน (%) 1,003 (94.0), 295 (95.5), 128 (86.5), 306 (95.3), 207 (93.2) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิน้ เชิง รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด;
สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามโฆษณาบุหรีแ่ ละผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิน้ เชิง
จานวน (%) 1,010 (93.7), 293 (93.9), 130 (85.5), 309 (95.1), 211 (95.0) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การห้ามสูบบุหรีใ่ นภัตตาคารและร้านอาหาร รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข;
เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามสูบบุหรีใ่ นภัตตาคารและร้านอาหาร จานวน (%) 1,028
(95.3), 305 (97.8), 126 (82.9), 316 (97.2), 216 (96.9) และ 65 (97.0) ตามลาดับ
การห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานบันเทิง รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ
พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง จานวน (%) 1,011 (94.0), 297
(95.5), 141 (92.8), 305 (94.4), 201 (90.5) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่สาธารณะ รวมทุกสาขา; เทคนิค การแพทย์ ; กายภาพบาบัด ;
สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่
สาธารณะ จานวน (%) 1,057 (98.0), 305 (97.8), 147 (96.7), 320 (98.5), 218 (97.8) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
บทบาทของสถานศึกษาและนิ สิตเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
การฝึกอบรมเทคนิคการให้บริการเลิกสูบบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข;
เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า นักวิชาชีพสุขภาพควรได้รบั การฝึ กอบรมเทคนิคการให้บริการเลิกสูบบุหรี่ จานวน
(%) 1,030 (96.1), 291 (93.3), 133 (91.7), 321 (98.8), 218 (97.8) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล มี
นิสติ ตอบว่า นักวิชาชีพสุขภาพควรเป็ น “แบบอย่างทีด่ ”ี สาหรับผูป้ ว่ ยและสาธารณชนทัวไป
่ จานวน (%) 1,054 (98.4),
307 (98.4), 141 (97.2), 321 (99.1), 218 (97.8) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การเรียนรูเ้ รื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช
และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยพะเยา เคยเรียนเรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่
จานวน (%) 917 (85.3), 256 (82.6), 121 (79.6), 286 (88.3), 187 (84.2) และ 67 (100.0) ตามลาดับ
การเสวนาถึงสาเหตุทท่ี าให้คนสูบบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช
และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า ในระหว่างทีศ่ กึ ษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยพะเยา เคยมีโอกาสได้พูดคุยเสวนาถึงสาเหตุทท่ี า
ให้คนสูบบุหรี่ จานวน (%) 655 (60.7), 167 (53.5), 99 (65.1), 188 (57.8), 143 (64.1) และ 58 (86.6) ตามลาดับ
การฝึ กอบรมวิธกี ารเลิกสูบบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ
พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบั การฝึ กอบรมวิธีการเลิกสูบบุหรี่เพื่อใช้
ช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ จานวน (%) 491 (45.6), 94 (30.2), 59 (39.1), 127 (39.1), 144 (64.6) และ 67 (100.0)
ตามลาดับ
การเรียนรูเ้ รื่องเรื่องผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข;
เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ เช่น แผ่นนิโคตินแปะผิวหนัง หมาก
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ฝรังนิ
่ โคติน เป็ นต้น จานวน (%) 770 (72.1), 213 (68.7), 107 (71.3), 202 (63.3), 194 (87.4) และ 54 (80.6)
ตามลาดับ
การเรียนรูเ้ รื่องการบันทึกประวัตกิ ารสูบบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข;
เภสัช และ พยาบาล มีนิสติ ตอบว่า ในระหว่างทีศ่ กึ ษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รบั การสังสอนให้
่
บนั ทึกประวัตกิ าร
สูบบุหรีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของประวัตกิ ารรักษาผูป้ ่วย จานวน (%) 641 (59.7), 165 (53.4), 100 (65.8), 155 (47.8), 155
(69.8) และ 66 (98.5) ตามลาดับ
การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรีท่ งั ้ ในและนอกสถานศึกษา รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์;
กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล นิสติ ทีต่ อบแบบสอบถาม เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัย
บุหรีภ่ ายในมหาวิทยาลัย จานวน (%) 506 (47.2), 126 (40.9), 38 (25.0), 146 (45.2), 129 (58.4) และ 66 (98.5)
ตามลาดับ และ เคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรีภ่ ายนอกมหาวิทยาลัย จานวน (%) 489 (45.3), 140
(44.9), 34 (22.4), 155 (47.7), 123 (55.2) และ 37 (55.2) ตามลาดับ
การรูเ้ ท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิ จบุหรี่
การรูเ้ ท่าทันกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด; สาธารณสุข;
เภสัช และ พยาบาล นิสติ ทีต่ อบแบบสอบถาม เคยรับทราบกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจบุหรี่ จานวน (%) 278 (25.8),
53 (17.0), 24 (15.8), 56 (17.2), 120 (53.8) และ 25 (37.3) ตามลาดับ
การรู้เท่าทัน กลยุทธ์การปรุงแต่ งรสของธุรกิจ บุหรี่ รวมทุกสาขา; เทคนิคการแพทย์; กายภาพบาบัด ;
สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล นิสติ ตอบว่า ไม่เห็นด้วย ว่าบุหรีร่ สเมนทอล มีอนั ตรายน้อยลง จานวน (%) 510
(47.4), 167 (53.5), 82 (53.9), 107 (32.9), 103 (46.6) และ 51 (76.1) ตามลาดับ ไม่เห็นด้วย ว่าบุหรีร่ สกานพลู มี
อันตรายน้อยลง จานวน (%) 481 (44.6), 157 (50.3), 68 (44.7), 96 (29.5), 113 (50.9) และ 47 (70.1) ไม่เห็นด้วย
ว่าบุหรีไ่ ฟฟ้า มีอนั ตรายน้อยลง จานวน (%) 451 (42.0), 156 (50.2), 72 (47.7), 91 (28.0), 94 (42.7) และ 33 (56.7)
ตามลาดับ
การรู้เท่ า ทัน กลยุท ธ์การปรุ งแต่ ง รูป ลักษณ์ ภ ายนอกของธุร กิจ บุห รี่ รวมทุ กสาขา; เทคนิ คการแพทย์;
กายภาพบาบัด; สาธารณสุข; เภสัช และ พยาบาล นิสติ ตอบว่า เห็นด้วยกับการห้ามใช้สสี นั และลวดลายสวยงามบน
ซองบุหรี่ จานวน (%) 600 (55.9), 167 (53.7), 75 (49.7), 175 (53.8), 143 (65.3) และ 40 (59.7) ตามลาดับ และ
เห็นด้วยกับการห้ามส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นทุกรูปแบบ จานวน (%) 800 (75.0), 243 (78.6), 109 (73.2), 215 (66.8),
174 (79.5) และ 59 (88.1) ตามลาดับ

วิ จารณ์ และสรุปผล
จานวนแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาโดยรวม ค่อนข้างต่าเพียง ร้อยละ 36.0 ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึง
อาจจะคลาดเคลื่อน ผลสรุปของการสารวจนี้ วิเคราะห์จากคาตอบทัง้ หมดของผูต้ อบแบบสอบถาม บางส่วนอาจจะเป็ น
ความรู้ ความเชื่อ หรือการคาดเดาจากประสบการณ์เดิม จึงไม่อาจสือ่ ถึงความเป็ นจริงได้ทงั ้ หมด ถ้าสมมุตฐิ านทีว่ ่า ทุก
คาตอบเป็ นความจริงทีเ่ ชื่อถือได้ ผลสรุปของการสารวจนี้ ก็น่าจะเชื่อถือ แต่ถา้ บางคาตอบ เป็ นเพียงความเชื่อ หรือการ
คาดเดา ผลสรุปของการสารวจนี้ ก็อาจะยังไม่น่าเชื่อถือมากนัก อย่างไรก็ตาม ผลสารวจนี้น่าจะมีประโยชน์อยู่บา้ ง ใน
การให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ ถึงมาตรการต่างๆ ทีบ่ งั คับใช้อยู่ ว่าสัมฤทธิผลเพียงใด และเป็ นข้อมูลใหม่ แง่ทย่ี งั ไม่เคยมี
การสารวจเช่นนี้มาก่อน ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
นิสติ ทีต่ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ประมาณ 80% มีอายุอยู่ในช่วง 19-24 ปี ในทุกสาขาวิชา และเกินกว่า
60% เป็ นนิสติ หญิง ในเกือบทุกสาขาวิชา ยกเว้น พยาบาล เป็ นนิสติ หญิงสูงมากกว่า 90% ซึง่ เป็ นแนวโน้มโดยทัวไป
่
ของ นิสติ ในระดับมหาวิทยาลัยของไทยทัวประเทศ
่
ที่พบว่ามีนิสติ หญิงมากกว่านิสติ ชาย สาหรับชันปี ท่นี ิสติ ที่ตอบ
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แบบสอบถามกาลังศึกษาอยู่ โดยรวมพบว่าคละกันไปในทุกชัน้ ปี ตั ง้ แต่ ชัน้ ปี ท่ี 1 – 5 โดยนิสติ เทคนิคการแพทย์และ
เภสัชศาสตร์ พบว่าคละกันทุกชัน้ ปี แต่ นิสติ กายภาพบาบัด ส่วนใหญ่ เป็ นปี 3 ในขณะที่นิสติ สาธารณสุขและนิสติ
พยาบาล ส่วนใหญ่เป็ นปี 1 เนื่องจากปี 4 ออกฝึกงานนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ในช่วงทีม่ กี ารแจกแบบสอบถาม ดังนัน้ ใน
การสารวจข้อมูลจากนิสติ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องใดใดก็ตาม ควรสารวจในภาคการศึกษาที่ 1 ในช่วงกลางภาค เพราะนิสติ
ทุกชัน้ ปี ยังคงศึกษาอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัย ซึง่ จะทาให้ได้รบั แบบสอบถามทีค่ ละชัน้ ปี ได้ดี ส่ งผลให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ตัวแทนของนิสติ ทัง้ หมดได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่า
มีนิสติ ตอบว่า “เคยสูบบุหรี่” โดยรวมสูงถึง ร้อยละ 16.0 ซึง่ เป็ นนิสติ เทคนิคการแพทย์สงู ที่สุด ร้อยละ 20.8
นิสติ พยาบาลต่ าสุด คือ ไม่มีใครตอบว่าเคยสูบบุหรี่เลย หรือ ร้อยละ 0.0 ส่วนนิสติ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เหลือ มีอตั รา
ใกล้เคียงกับค่าโดยรวม คือ ประมาณร้อยละ 14 ถึง 16 ซึง่ ใกล้เคียงกับผลการสารวจก่อนหน้านี้
นิสติ โดยรวม เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบาบัด ส่วนใหญ่ตอบว่า “เริม่ ลองสูบบุหรี”่ เมื่อมีอายุระหว่าง 1115 ปี นิสติ สาธารณสุข ส่วนใหญ่ เริม่ ลองเมื่อมีอายุ ต่ ากว่า 10 ปี ซึ่งต่างจากนิสติ เภสัช ที่เริม่ ลอง เมื่อมีอายุระหว่าง
15-19 ปี แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเริม่ สูบบุหรี่ในเด็กไทย เริม่ ตัง้ แต่ อายุ 10 ปี หรือต่ ากว่า ดังนัน้ มาตรการ
รณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ จึงควรเริม่ ต้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จึงจะได้ผลในการป้องกันมิให้มผี ู้สบู รายใหม่
ตัง้ แต่อายุยงั น้อย
สรุปโดยรวม พบว่า มีนิสติ ตอบว่าเป็ นผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั รวมทุกสาขา 2.3% สูงทีส่ ดุ ในนิสติ เทคนิคการแพทย์
2.9% ตามมาด้วย กายภาพบาบัด 2.7% และ เภสัช 2.3% ตามลาดับ ต่ าที่สุดในนิสติ สาธารณสุข 1.8% ในจานวนนี้
ส่วนใหญ่ ตอบว่ามีจานวนวันทีส่ บู บุหรีใ่ น 1 เดือน อยู่ท่ี 1-5 วัน แต่กม็ สี ่วนน้อย ตอบว่าสูบบุหรีท่ ุกวัน แสดงว่าความ
รุนแรงในการติดบุหรี่ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีต่ ดิ บุหรีแ่ บบเป็ นนิสยั (habitual addition) และ กลุ่มทีต่ ดิ บุหรีแ่ บบ
ติดสารนิโคติน (nicotine addiction) การติดแบบหลังนี้มอี นั ตรายสูง และจาเป็ นต้องได้รบั การบาบัด
นิสติ ส่วนหนึ่งที่ติดบุหรี่ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีต่ ิดมาก และกลุ่มที่ตดิ น้อย และส่วนใหญ่อยากเลิกบุหรี่
ทันที ส่วนหนึ่งเคยพยายามเลิกมาแล้วแต่ยงั ไม่สาเร็จ อีกส่วนหนึ่งเลิกได้แล้ว บางส่ วนเลิกมานานมากกว่า 3 ปี ส่วน
หนึ่งเคยได้รบั ความช่วยเหลือหรือคาแนะนาให้เลิกบุหรี่ จากนักวิชาชีพสุขภาพ
สถานการณ์การใช้บุหรีม่ วนเองและผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ เช่น ฮุคกา บารากู่ อยู่ในเกณฑ์ทต่ี ่ ากว่า
การใช้บุหรีซ่ อง แสดงว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบเหล่านัน้ ยังไม่แพร่เข้ามาสู่นิสติ ในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือเข้ามาแล้ว แต่ยงั
จากัดอยู่ในวงแคบ
สถานการณ์การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สอง ทัง้ ในทีพ่ กั ในอาคาร และนอกอาคาร นิสติ ส่วนใหญ่ประมาณ 1 ใน 3
ตอบว่า ใน 1 สัปดาห์ มีโอกาสได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองเพียง 1-2 วัน เท่านัน้
นิสติ ส่วนใหญ่ มากกว่า 90% เห็นด้วยกับกฎหมายต่างๆ ได้แก่ ห้ามขายบุหรีใ่ ห้บุคคลทีม่ อี ายุต่ ากว่า 18 ปี
และ/หรือ 20 ปี ก็ตาม รวมทัง้ การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิ้นเชิง ห้ามสูบบุหรี่ในภัตตาคารและ
ร้านอาหาร ห้ามสูบบุหรีใ่ นสถานบันเทิง และห้ามสูบบุหรีภ่ ายในอาคารสถานที่สาธารณะ แสดงว่า นิสติ ในกลุ่มวิชาชีพ
สุขภาพ สนับสนุนมาตรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และต่อต้านพฤติกรรมทีท่ าลายสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสูบบุหรี่
ในทีส่ าธารณะ
นิสติ ส่วนใหญ่ มากกว่า 90% เห็นว่า นักวิชาชีพสุขภาพควรได้รบั การฝึ กอบรมเทคนิคการให้บริการเลิกสูบ
บุหรี่ นักวิชาชีพสุขภาพควรเป็ น “แบบอย่างที่ด”ี สาหรับผู้ป่วยและสาธารณชนทัวไป
่ แสดงว่า นิสติ ในสาขาวิชาชีพ
สุขภาพ ส่วนใหญ่ตระหนักและเข้าใจในภารกิจของตนเอง ในการดูแลสุขภาพของประชาชน มากกว่า 90% เห็นว่า นัก
วิชาชีพสุขภาพ มีภาพลักษณ์ทด่ี ี สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ประชาชนทัวไปได้
่
ดี
มีนิสติ ตอบว่า ในระหว่างทีศ่ กึ ษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยพะเยา เคยเรียนเรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่ โดยรวม
ทุกสาขาวิชาสูงถึง 85% และสูงกว่า 80% ในทุกสาขาวิชา นิสติ ส่วนใหญ่ ประมาณ 50% – 70% เคยมีโอกาสได้พูดคุย
เสวนาถึงสาเหตุท่ที าให้คนสูบบุหรี่ ได้รบั การฝึ กอบรมวิธกี ารเลิกสูบบุหรี่เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ รู้จกั ผลิตภัณฑ์
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นิโคตินทดแทนเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ แต่มเี พียงประมาณ ครึง่ หนึ่ง หรือ 50% ได้รบั การสังสอนให้
่
บนั ทึกประวัตกิ ารสูบบุ หรี่
เป็ นส่วนหนึ่งของประวัตกิ ารรักษาผูป้ ่วย (ยกเว้นพยาบาล ทีต่ อบว่าได้รบั การสังสอนเรื
่
่องนี้ ถึงเกือบ 100%) ชีใ้ ห้เห็น
ว่า การเรียนการสอนความรูด้ า้ นพิษภัยบุหรี่ ในสาขาวิชาต่างๆ ทีส่ ารวจมานี้ อยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน โดยมีสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ เป็ นผูน้ า ตามมาด้วยสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ ตามมาในระดับทีไ่ ม่ต่างกันมากนัก จึง
สมควรที่ทุกสาขาวิชาจะมาร่วมปรึกษาหารือกัน เลือกเอาแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ขี อง 2 สาขาวิชาผู้นาดังกล่าว มาปรับใช้ใน
สาขาวิชาของตนเอง เพื่อให้นิสติ ได้มคี วามรูค้ วามชานาญ ในงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบใกล้เคียงกัน ในทุก
สาขาวิชา ต่อไป
การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรีภ่ ายในมหาวิทยาลัย พบว่า นิสติ พยาบาลเข้าร่วมสูงสุด เกือบ
100% เนื่องจากมีกจิ กรรมประเภทดังกล่าว ที่จดั โดยคณะพยาบาลศาสตร์ สาหรับกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
พบว่า นิสติ พยาบาล เภสัช สาธารณสุข และเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมในอัตราทีใ่ กล้เคียงกัน ประมาณ 45% – 55% ที่
น่าแปลกใจคือ นิสติ กายภาพบาบัด เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกฯ น้อยทีส่ ดุ เพียง 20% กว่าๆ เท่านัน้ จึงควรส่งเสริมให้มี
กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ ทัง้ ในและนอกเขตมหาวิทยาลัยให้มากกว่านี้ เพื่อให้นิสติ ได้มโี อกาสเข้าร่วม และ
ปลูกฝงั ค่านิยมทีถ่ ูกต้อง ไม่ให้ยุ่งเกีย่ วกับบุหรี่ รวมทัง้ เพิม่ พูนความรูต้ ลอดจนทักษะในการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทีต่ ดิ บุหรีไ่ ด้
อีกด้วย
เกีย่ วกับกลยุทธ์การตลาดของบริษทั บุหรี่ พบว่านิสติ เภสัชและพยาบาล มีความรูใ้ นด้านนี้ดที ่ีสุดและรองลงมา
คือ ประมาณ 50% และ 40% ตามลาดับ ในขณะทีน่ ิสติ ในสาขาวิชาอื่นๆ มีความรูใ้ นด้านนี้ เพียงประมาณ 15% - 25%
เท่านัน้ การฝึกอบรมความรูด้ า้ นนี้ จึงยังมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ภูมคิ ุม้ ภัยให้กบั นิสติ ไม่ให้ตก
เป็ นเหยื่อของบริษทั บุหรี่
สาหรับ บุหรี่รสเมนทอล บุหรี่รสกานพลู และบุหรี่ไฟฟ้า มีนิสติ เพียงส่วนน้ อยที่ตอบว่า รู้จกั ยกเว้นนิสติ
พยาบาลและนิสติ เภสัช ที่มอี ตั ราการตอบว่ารู้จกั สูงกว่านิสติ สาขาวิชาอื่นๆ แต่ว่าถึงแม้นิสติ จะไม่ค่อยรู้จกั บุหรี่ใน
รูปแบบเหล่านี้ดนี กั แต่นิสติ ส่วนใหญ่ ประมาณ 25% - 55% ตอบว่า บุหรีเ่ หล่านี้ ไม่ได้มอี นั ตรายน้อยลง แสดงว่านิสติ
ส่วนใหญ่ทราบดีว่า อันตรายของบุหรี่ ไม่ได้ขน้ึ อยู่ทร่ี สชาติหรือสารปรุงแต่ง แต่ขน้ึ อยู่กบั สารพิษและสารเสพติดทีม่ นั
ปล่อยออกมามากกว่า ซึง่ เป็ นความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง แสดงว่านิสติ ส่วนใหญ่มคี วามรูด้ ้านนี้ อยู่ในระดับทีด่ ี
นิสติ ในเกือบทุกสาขาวิชา ประมาณ 40% - 50% เห็นด้วยกับการห้ามใช้สสี นั และลวดลายสวยงามบนซอง
บุหรี่ และการห้ามส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นทุกรูปแบบ รวมทัง้ การสร้างภาพลักษณ์ทด่ี วี ่าเป็ นบริษทั ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
เพราะกลยุทธ์ดงั กล่าว ของบริษทั บุหรี่ สามารถดึงดูดเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสตรี ให้เข้าสู่การเป็ นผูส้ ูบบุหรี่ราย
ใหม่ได้เป็ นอย่างดี จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการสกัดกัน้ กลยุทธ์ดงั กล่าว เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ไม่ให้
ตกเป็ นเหยื่อของบริษทั บุหรี่ ต่อไป
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วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รบั การ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร อีกทัง้ ยังได้รบั การอานวยความสะดวก จากคณบดีฯ และ รองคณบดี ฝา่ ยกิจการนิสติ
นักกิจการนิสติ รวมทัง้ นิสติ ผูต้ อบแบบสอบถาม จาก คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นอย่างดียงิ่ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่ วยงานดังกล่าวมา ณ
ทีน่ ้เี ป็ นอย่างสูง และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รบั การสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้อกี ในโอกาสต่อไป
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การศึ กษาความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและพฤติ กรรมการใช้ ชีวิตประจาวันใน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
The Study of Stroke’s Knowledge and Activity Daily Living Behavior in Village
Health Volunteer
พุทธิพงษ์ พลคาฮัก1* อรรจน์มน ธรรมไชย1 เอกราช วงศ์ษายะ1 บุญสิตา สายวุฒกิ ุล1 และ ปทั มาวดี พาราศิลป์1
Puttipong Poncumhak1*, ajchamon thammachai1, Eakarach Wonsaya1, Boonsita Saiwuttigool1
and Pattamavadee Parasin1
บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมอง เป็ นกลุ่มอาการทีเ่ กิดจากความบกพร่องของระบบประสาทซึง่ ทาให้เกิดอาการอัมพา ต
และพิการตามมาได้ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการจัดการกับโรคหลอดเลือดสมองคือการป้องกันด้วยการให้ความรู้ โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) ถือเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทในการเผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่ประชนชนเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็
ตาม การศึกษาเกีย่ วกับความรูข้ อง อสม. เกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมองยังมีอยู่อย่างจากัด การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความรูเ้ กี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของ อสม. โดยอาสาสมัครจานวน 86 คน ได้ตอบแบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการปฏิบตั ิตวั ในชีวติ ประจาวัน ผลการศึกษาพบว่า อสม. ส่วนใหญ่ มี
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง รวมทัง้ มีพฤติกรรมและการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจาวันทีจ่ ะนาไปสู่
การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตาม ยังมี อสม. จานวนหนึ่งทีม่ คี วามรูใ้ นประเด็นสาคัญไม่ถูกต้อง
การศึกษานี้ทาให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นทีน่ ่าจะเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การส่งเสริมบทบาทหน้าทีข่ อง อสม. ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
คาสาคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น ความรู้ กิจวัตปิ ระจาวัน
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Abstract
Stroke is a common life-threatening neurological disorder, resulting in paralysis and disability. The
best method for combating stroke is primary prevention by educating the about health care. To obtain such
priority for stroke prevention, knowledge related to stroke should be raised among village health volunteers
(VHVs), who have a role to disseminate knowledge about health care. However, information on the VHVs’s
knowledge on stroke was less well documented. The objective of this study was to determine the knowledge
level of stroke in the village health volunteers of Phayao province. The 86 eligible subjects completely fill the
stroke’s knowledge and activity daily living behavior questionnaire. The results revealed that most VHVs had
a high level of knowledge concerning strokes and had appropriate behavior and lifestyle in preventing
strokes. However, they misunderstood some points about strokes. This study provides a database which may
be used for conducting planning programs for empowering VHVs about stroke prevention.
Key words: Stroke, village health volunteers, knowledge, activity daily living

บทนา
ในแต่ละปี พบผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 795,000 คน ซึง่ ในจานวนนี้ มีมากถึง 610,000 คนทีเ่ ป็ น
โรคหลอดเลือดสมองครัง้ แรก และอีก 185,000 พบว่าเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้า [1] ข้อมูลจาก National Center for
Health Statistics (NCHS) และ National Heart, Lung, and Blood Institute (MHLBI) ยังรายงานการเสียชีวติ จากโรค
หลอดเลือดสมอง 1 คนในทุกๆ 4 นาที [2] สาหรับประเทศไทยมีรายงานจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2554 พบคนไทยเสียชีวติ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 35 คนต่อแสนประชากร เพิม่ มาก
ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากปี 2550 ทีพ่ บอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองเพียง 24.5 คนต่อแสนประชากร [3] และมี
รายงานการนอนรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกลับพบว่าระยะเวลาของการนอนรักษาตัว
(length of stay) นัน้ กลับสัน้ ลง [1] ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบในประสิทธิภาพของการรักษาและฟื้ นฟูในกลุ่มผูป้ ่วยเหล่านี้
ได้
โรคหลอดเลือดสมอง เป็ นโรคทีท่ าให้เกิดความพิการทีร่ ุนแรง เป็ นสาเหตุของการเกิดอัมพาตครึง่ ซีก ซึง่ ต้อง
ได้รบั การดูแลระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายทีส่ ญ
ู เสียการทางานของสมองอย่างมาก [4,5] ความเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ นี้สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจรวมทัง้ ครอบครัวและคนรอบข้าง ซึง่ ต้องต้องรับภาระในการดูแลและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ [4,5,6] ในปจั จุบนั เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า ไม่มวี ธิ ใี ดทีจ่ ะแก้ไขปญั หาโรคหลอดเลือด
สมองได้ดีเท่ากับวิธีป้องกันโรค จากข้อมูลการศึกษาวิจยั ในประเทศญี่ปุ่นพบว่า การรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองอย่างจริงจัง สามารถทีจ่ ะเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจและการตระหนักถึงปญั หาทีต่ ามมาหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [7] ดังนัน้ การให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง การดูแล
สุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค จึงเป็ นส่วนสาคัญในการจัดการกับโรคนี้ เพื่อทีจ่ ะไม่ต้องประสบกับความสูญเสียและ
ทนทุกข์ทรมานจากความพิการ ซึง่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) น่ าจะเป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่
ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้เป็ นอย่างดี แต่จากการศึกษาทีผ่ ่านมา [8,9] พบว่ายังมี อสม. จานวนไม่น้อยที่
เข้าใจผิดคิดว่า “โรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรคติดต่อ แต่หากเป็ นแล้วจะไม่เป็ นซ้าอีก และไม่มโี อกาสเกิดขึน้ กับคนผอม
ในขณะทีก่ ารดื่มสุราเป็ นประจาและความอ้วนไม่เกีย่ วข้องกับการเกิดโรคนี้ อีกทัง้ หากเป็ นโรคหลอดเลือดสมองแล้วจะ
ไม่มผี ลกระทบต่อการเข้าสังคม และไม่คดิ ว่าโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มทีจ่ ะพบมากขึน้ ในประเทศไทย” ซึง่ ความ
เข้าใจเช่นนี้ อาจทาให้เกิดผลทางด้านลบกับ อสม. เอง และแก่ประชาชนทัวไป
่ หาก อสม. นาความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้อง
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เช่นนี้ไปเผยแพร่แก่เพื่อนบ้าน ด้วยเหตุทงั ้ หมดนี้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะที่อยู่ในวิชาชีพกายภาพบาบัด ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเป็ นอย่างมาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั นี้เพิม่ เติม โดย
ทาการศึกษาความรูเ้ รื่องโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจาวัน ใน อสม. จังหวัดพะเยา ซึง่ อาจจะมี
ลักษณะความเป็ นอยู่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชวี ติ ประจาวันทีแ่ ตกต่างกัน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
รูปแบบการวิ จยั และอาสาสมัคร
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค
หลอดเลือดสมองและพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจาวันของ อสม. เขตพื้นที่รบั ผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) เจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จานวน 86 คน
ขัน้ ตอนและเครือ่ งมือการการวิ จยั
การศึกษานี้ได้เชิญชวน อสม. ให้เข้าร่วมการวิจยั โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีป่ ระจารพ. สต. เพื่อติดต่อ
ประสานงาน อสม. ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบ หลังจากนัน้ อสม. ลงนามให้คายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ก่อนมีการดาเนินการ
วิจยั ต่อไป
เครื่องมือในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารตอบแบบสอบถามเรื่อง “การสารวจความรูข้ องอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้ นเกีย่ วกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง” ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทางด้านความตรงทาง
เนื้อหา (content validity) และความเทีย่ ง (reliability) แล้ว [8] โดยมีทงั ้ หมด 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็ นคาถาม
เกีย่ วกับสถานสภาพส่วนตัวของ อสม. ระยะเวลาการเป็ น อสม. และการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความรู้ของ อสม. เกีย่ วกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ได้แด่ สาเหตุ พยาธิสภาพ ปจั จัย
เสีย่ ง การรักษา และการป้องกัน และนาคะแนนที่ได้มาประเมินเป็ นระดับคะแนนตามเกณฑ์ของ น้อมจิตต์ นวลเนตร์
และคณะ [8] ซึง่ กาหนดไว้ 3 ระดับดังนี้ กล่าวคือ ความรูอ้ ยู่ในระดับตา่ หมายถึง ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม ความรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม และ ความรูอ้ ยู่
ในระดับสูง
หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 80 คะแนนขึน้ ไปของคะแนนเต็ม ส่วนตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับ
พฤติกรรมและการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจาวันของ อสม. ซึง่ คาตอบเป็ นพฤติกรรมที่ อสม. ปฏิบตั จิ ริง โดยผูว้ จิ ยั รายงาน
ผลการวิจยั ในตอนที่ 3 เป็ นความชุกในแต่ละประเด็นของข้อคาถาม
การวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิ ยั นาข้อมูล
ทัง้ หมดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ รรณนา โดยการแจกแจงความถีแ่ ละค่าร้อยละ เพื่ออธิบายและรายงานผลการวิจยั
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ผลการศึกษา
ลักษณะทัวไปของ
่
อสม.
ลักษณะทัวไปของ
่
อสม. ทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้จานวน 86 คน พบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
เฉลีย่ 47.16±9.81 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดในชัน้ ประถมต้นและประถมปลาย (ร้อยละ 55.26 และ 28.08 ตามลาดับ)
โดยให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.33) มีสขุ ภาพแข็งแรงปานกลาง และพบว่าเกือบครึง่ ของจานวน อส
ม. (ร้อยละ 48.26) ไม่มโี รคประจาตัว อย่างไรก็ตามพบว่ามี อสม. มากถึงร้อยละ 18.42 ทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูง และ
ระยะเวลาการเป็ น อสม. โดยส่วนใหญ่มากกว่า 4 ปี และได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจากคาแนะนาจาก
เจ้าหน้าทีส่ าธารณะสุข (ร้อยละ 75.44) มากกว่าจากแหล่งอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ยังพบมากถึงร้อยละ 6.14 ทีไ่ ม่เคยได้รบั
ข้อมูลเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
ความรูข้ อง อสม. เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ผลการทดสอบความรูข้ อง อสม. เกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองมีดงั แสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่า อสม.
ส่วนใหญ่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง แต่มคี าถาม 1 ข้อ ที่ อสม. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ57.89) ตอบผิด คือ ข้อที่ 20 (คน
ทีเ่ ป็ นโรคหลอดเลือดสมองมีผลกระทบต่อการเข้าสังคม) นอกจากนี้ยงั เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า มีคาถามหลายข้อทีถ่ งึ แม้วว่า
อสม. ส่วนใหญ่จะตอบคาถามได้ถูกต้อง แต่กย็ งั มี อสม. มากกว่าร้อยละ 25 ของ อสม. ทัง้ หมดทีต่ อบคาถามเหล่านัน้
ผิด ได้แก่คาถามข้อที่ 3 (โรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรคติดต่อ ) ข้อที่ 6 (ความรุนแรงของโรคและความพิการของผูป้ ่วย
จะมากหรือน้อยขึน้ กับตาแหน่ งชนิดของหลอดเลือด และขนาดของสมองทีถ่ ูกทาลาย) ข้อที่ 7 (ถ้าเป็ นโรคหลอดเลือด
สมองครัง้ หนึ่งแล้ว สามารถจะเกิดขึน้ ซ้าอีก ) ข้อที่ 10 (การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจาพวกหอยนางรม
ปลาหมึก เครื่องในสัตว์ ไข่แดง อาหารมัน อาหารเค็มเป็ นประจา สามารถป้องกันการเกิดโรค หลอดเลือดสมองได้) ข้อ
ที่ 14 (คนอ้วนมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนทีไ่ ม่อว้ น) และข้อที่ 15 (คนผอมไม่มโี อกาสเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง) เมื่อนาคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ของ อสม. แต่ ละคนมาวัดเป็ นระดับ
ความรูต้ ามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ พบว่า อสม.ส่วนใหญ่มคี วามรู้เกีย่ วกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความรูข้ อง อสม. เกีย่ วกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
ระดับความรู้
จานวน (ร้อยละ)
ต่า
ปานกลาง
สูง
รวม

13 (15.12)
22 (15.58)
51 (59.30)
86 (100)

4.3 พฤติ กรรมและการปฏิ บตั ิ ตวั ในชีวิตประจาวันของ อสม.
ผลการสอบถามพฤติกรรมและการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจาวันของ อสม. ทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมในการวิจยั พบว่า
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมและการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจาวันทีจ่ ะนาไปสูก่ ารลดความเสีย่ งของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อยู่ในระดับเหมาะสม กล่าวคือ มีการออกกาลังกายเป็ นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน (ร้อยละ 31.58) วันละ 30
นาที - 1 ชัวโมง
่
(ร้อยละ 91.52) ไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 84.48) และมีการดื่มสุราตามเทศกาล หรือนานๆครัง้ (ร้อยละ
51.78 และ 39.29 ตามลาดับ) เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจจะใช้วธิ กี ารนอนพักหรือการออกกาลังกายเพื่อบรรเทาความไม่
สบายใจนัน้ (ร้อยละ 44.30 และ 36.71 ตามลาดับ) ครึง่ หนึ่งของ อสม. (ร้อยละ 50) รับประทานผักและผลไม้เป็ นประจา
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อย่างไรก็ตาม พบมากถึงร้อยละ 23.46 ของ อสม. ทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั มักจะรับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง รสหวานหรือ
เค็มจัด เนื้อสัตว์ตดิ มัน และขนมหวาน ซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ แม้ว่า อสม. ส่วน
ใหญ่จะตรวจร่างกายเป็ นประจา แต่มี อสม. เกือบครึง่ (ร้อยละ 47.37) ทีจ่ ะไปตรวจร่างกายเมื่อมีอาการผิดปกติเท่านัน้

วิ จารณ์และสรุปผล
โรคหลอดเลือดสมอง ถือเป็ นโรคทีม่ คี วามรุนแรงอีกโรคหนึ่ง ทีส่ ่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวติ หรือพิการตามมา
[1] ซึง่ ข้อมูลจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสาเหตุของการเสียชีวติ ของประชากร
ไทย ล่าสุดในปี 2554 เมื่อแยกตามภาค พบว่าภาคเหนือ มีอตั ราการเสียชีวติ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากทีส่ ุด [10]
ในปี 2555 จังหวัดพะเยา มีรายงานการเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 361.01 ต่อประชากรแสนคนใน
เพศชาย และ 293.41 ต่อประชากรแสนคนในเพศหญิง [11] นับว่าเป็ นข้อมูลทีบ่ ุคลากรในพืน้ ทีต่ ้องเร่งพัฒนา ส่ง เสริม
ป้องกัน การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะ อสม. ซึง่ ถือเป็ นแกนนาด้านสุขภาพของชุมชน และถือเป็ นบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดประชนมากที่สุด จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถนา
ความรูน้ นั ้ ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มกี ารพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยังยื
่ น และมี
ภูมคิ มุ้ กันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนนัน้ มีการมุ่งเน้นพัฒนา
ขีดความสามารถของ อสม. ทุกคนให้เป็ นนักจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อให้สามารถเป็ นกาลังสาคัญในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน ทีช่ ุมชนและท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปญั หาสุขภาพของตนเองได้อย่าง
เข้มแข็งและยังยื
่ น [12] โดยการศึกษานี้ได้ทาการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของ อสม. ในเรื่องของโรคหลอดเลือด
สมอง ซึง่ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งโรคทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึง่ พบว่า อสม. ส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจในระดับสูงและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสม และถือเป็ นอีกหนึ่งกระบวนการที่มุ่งเน้ น
ประเมิน ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ อสม. ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง อย่างไรก็ตาม ยังมี อสม. บางส่วนทีม่ คี วามเข้าใจในบางประเด็นทีเ่ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมองผิดไป รวม
ไปถึงมีพฤติกรรมบางอย่างของตน ทีอ่ าจเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
ผลการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึง่ เป็ นตอนทีป่ ระเมินความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมองใน
อสม. นัน้ ส่วนใหญ่มคี วามรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูง แต่ยงั มีหลายประเด็นที่ อสม. นัน้ ยังมีความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้อง
กล่าวคือ มากกว่า 1 ใน 4 ของ อสม. คิดว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรคติดต่อ ความรุนแรงของโรคและความพิการ
ของผูป้ ว่ ยจะมากหรือน้อยนัน้ ไม่ได้ขน้ึ กับตาแหน่ งชนิดของหลอดเลือดและขนาดของสมองทีถ่ ูกทาลาย และคิดว่าถ้า
เป็ นโรคหลอดเลือดสมองครัง้ หนึ่งแล้วไม่สามารถจะเกิดขึน้ ซ้าอีก การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจาพวกหอย
นางรม ปลาหมึก เครื่องในสัตว์ ไข่แดง อาหารมัน อาหารเค็มเป็ นประจา ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองได้ รวมไปถึงคนอ้วนมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนทีไ่ ม่อว้ น และคิดว่าคนผอมไม่มโี อกาส
เกิด โรคหลอดเลือ ดสมอง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาที่ผ่ า นมา [8] โดยบ่ ง ชี้ไ ด้ว่ า อสม. ในเขตพื้น ที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 288 คน มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับที่สูง และยังมี
พฤติกรรมการใช้ชวี ิตประจาวันที่จะนาไปสู่การลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า มี อสม. บางส่วนมีความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ม่ถู กต้องในหลายประเด็น ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้
ล้วนมีความส าคัญ อย่า งยิ่ง ที่จ ะช่ว ยป้อ งกัน และส่งเสริม ให้ อสม. เอง และประชาชนที่อ ยู่ในพื้นที่รบั ผิดชอบดูแ ล
สามารถปฏิบตั ิเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคหลอดเลือดสมองได้ ดังนัน้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและ
ป้องกันควรตระหนักและให้ความสาคัญ ในการให้ความรูท้ างวิชาการทีถ่ ูกต้องกับ อสม. เพื่อเป็ นการส่งเสริมบทบาท
การดูแลสุขภาวะของประชาชนนัน้ เป็ นไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ได้เป็ นอย่างดี
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ผลการตอบแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็ นการประเมินพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจาวันทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษานี้พบว่า อสม. ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจาวันที่จะนาไปสู่
การลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นทีแ่ สดงถึงระดับ
พฤติกรรมที่นาไปสู่การเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง กล่าวคือ ในด้านพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ถึงแม้ว่าครึง่ หนึ่งของ อสม. จะรับประทานผักและผลไม้เป็ นประจา แต่ยงั มี อสม. อีกจานวนหนึ่งทีร่ ายงานว่ามัก
รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ตดิ มัน มีไขมันสูงและรสหวานและเค็มจัดเป็ นประจา และยังมี อสม. มากกว่าครึง่ ที่
ดื่มสุรา (ตามเทศกาล: ร้อยละ 51.79) และบางส่วนทีย่ งั สูบบุหรีเ่ ป็ นประจา (ร้อยละ 15.52) ยิง่ ไปกว่านัน้ ในด้านของ
การตรวจร่างกายประจาปี พบว่า อสม. เกือบครึง่ ทีไ่ ปตรวจร่างกายเมื่อมีอาการผิดปกติเท่านัน้ ข้อค้ นพบต่างๆเหล่านี้
ถือว่าเป็ นข้อมูลสาคัญในการนามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปญั หา ลดความเสีย่ งที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
โดยมุ่งเน้นให้ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจาวัน ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อจะนาไปสู่การลดความ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
การศึกษาครัง้ นี้สรุปว่า อสม. ส่วนใหญ่ของตาบลเจริญราษฎร์ จังหวัดพะเยา มีความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องโรคหลอด
เลือดสมองอยู่ในระดับสูง รวมทัง้ มีพฤติกรรมและการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจะวันทีจ่ ะนาสู่การลดความเสีย่ งของการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับเหมาะสม แต่ยงั มีบางประเด็นเกีย่ วกับโรคนี้ท่ี อสม. ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ดังนัน้
การศึกษาในอนาคตจึงควรมีการให้ความรูท้ างวิชาการและทดสอบประสิทธิผลของการให้ความรูข้ อง อสม. ว่าเพิม่ มาก
ขึน้ หรือไม่ นอกจากนี้ยงั ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิภาพของ อสม. ในการเผยแพร่ความรู้ ส่ปู ระชาชน โดย
คาดหวังว่าหากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทาได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศก็
น่าจะส่งผลให้ผทู้ เ่ี ป็ นโรคหลอดเลือดสมองมีจานวนลดลงได้ในอนาคต
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ผลของโปรแกรมการเต้นคัฟเวอร์ต่อสมรรถภาพทางกายในนิ สิตหญิ งระดับปริ ญญาตรี
The effects of cover dance program on physical fitness in female undergraduated
students
เอกราช วงศ์ษายะ 1
Eakarach Wongsaya1
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บทคัดย่อ

การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเต้นคัฟเวอร์ต่อสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
องค์ประกอบของร่างกาย ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความ
ทนทานของการหายใจและหัวใจ โดยทําการศึกษาในนิสติ หญิงสุขภาพดีทเ่ี ป็ นสมาชิกชมรมเต้นคัฟเวอร์มหาวิทยาลัย
พะเยาซึง่ ไม่เคยเต้นคัฟเวอร์มาก่อนจํานวน 39 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจํานวน 17 คน และกลุ่มทดลองจํานวน 22 คน
โดยกลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมการเต้นคัฟเวอร์วนั ละ 1 ชัวโมง
่
3 วันต่อสัปดาห์เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
ทัง้ 2 กลุ่มได้รบั การวัดสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ด้านก่อนและหลังการฝึ ก ผลการศึกษาพบว่าหลังจาก 4 สัปดาห์กลุ่ม
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย ความยืดหยุ่ นของกล้ามเนื้ อ ความทนทานของ
กล้ามเนื้อและความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในทิศทางทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าการเข้าร่วม
โปรแกรมการเต้นคัฟเวอร์อย่างน้อย 4 สัปดาห์ สามารถเพิม่ สมรรถภาพทางกายในด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อความทนทานของกล้ามเนื้อและความทนทานของการหายใจและหัวใจได้
คําสําคัญ: สมรรถภาพทางกาย เต้นคัฟเวอร์ นิสติ ระดับปริญญาตรี เพศหญิง

Abstract

The purpose of this study was to examine on the effects of cover dance program on physical fitness
in 5 aspects (body composition, muscular flexibility, muscular strength, muscular endurance and
cardiovascular endurance). Participants of this study were 39 healthy female students who were members of
the cover dance club which never danced before. Participants were randomly assigned into the control group
(n=17) and the experimental group (n=22). The experimental group was performed a cover dance program
for 1 hour per day, 3 days per week, continuously for 4 weeks. The both groups were measured physical
fitness in 5 aspects at before and after finished 4 weeks program. The results shown that after 4 weeks, the
experimental group had significantly improved in body composition, muscular flexibility and muscular
endurance and maximum oxygen consumption. The results revealed that the used of a cover dance program
at least 4 weeks could improved the body composition, muscular flexibility and muscular endurance and
cardiovascular endurance.

Key words: Physical fitness, Cover dance, Undergraduated students, Female
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บทนํา

นิสติ นักศึกษาเป็ นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทีส่ ่วนใหญ่ไม่มเี วลาในการทํากิจกรรมทางกายมากนัก อาจมีเหตุผลมา
จากการทีน่ ิสติ หลายคนใช้เวลากับการเรียนเป็ นส่วนใหญ่หรือหันไปทํากิจกรรมอย่างอื่นทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหวร่างกาย
เพียงพอ ทําให้มสี มรรถภาพทางกายทีล่ ดลง มีน้ําหนักตัวทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ประชากรมีน้ําหนักตัวเกินเกิดโรคอ้วน
มากขึน้ [1]
การออกกําลังกาย คือ การประกอบกิจกรรมใดๆทีท่ าํ ให้ร่างกายหรือส่วนต่างๆของร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว
มีผลทําให้ระบบต่างๆของร่างกายเกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มนุ ษย์จะดํารงชีวติ
อยู่ได้อย่างสมบูรณ์จะต้องมีการเคลื่อนไหวเป็ นประจําและพอเพียง การออกกําลังกายมีหลากหลายประเภท เช่น การ
ยกนํ้ าหนัก การวิง่ การว่ายนํ้ า รวมทัง้ การเต้นแอโรบิก ก็ถอื เป็ นการออกกําลังกายอย่างหนึ่ง ในปี ค.ศ.2011 Parisa
และคณะได้ทําการศึกษาผลของการเต้นแอโรบิกในนักกีฬาหญิงพบว่าการเต้นแอโรบิกสามารถลดนํ้ าหนักและเพิ่ม
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายได้ [2] ปี ค.ศ.2011 Anne และคณะได้ศกึ ษาผลของการเต้นโดยใช้
วิดโี อเต้นออกกําลังกายในประชากรผูใ้ หญ่ พบว่าการออกกําลังกายโดยใช้วดิ โี อเต้นสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายและลดนํ้าหนักตัวได้ [3]
อย่างไรก็ตามการออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิกนัน้ ยังไม่เป็ นที่นิยมในกลุ่มวันรุ่นนักเนื่องจากลักษณะ
ท่าทางการเต้นทีย่ งั มีขอ้ จํากัด รวมทัง้ จังหวะดนตรีทย่ี งั เป็ นจังหวะเดิมๆ ทําให้วยั รุ่นส่วนใหญ่หนั ไปทํากิจกรรมอื่นแทน
และกิจกรรมอย่างหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจในกลุ่มวัยรุ่นปจั จุบนั คือ การเต้นคัฟเวอร์ (cover dance) เป็ นการแสดง
เลียนแบบศิลปิ นซึ่งในปจั จุบนั นิยมแสดงเป็ นศิลปิ นจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นโดยเน้นที่การเต้นให้เหมือนศิลปิ น
ต้นแบบมากทีส่ ดุ ผูแ้ สดงไม่ตอ้ งร้องเพลงด้วยเสียงของตัวเองเพียงขยับปากตามเพลงให้เหมือนเพลงทีเ่ ปิ ดอยู่ [4] การ
เต้นคัฟเวอร์จงึ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่น ด้วยจังหวะเพลงทีส่ นุกสนาน มีรปู แบบการเต้นทีแ่ น่นอน
ร่วมกับความชื่นชอบในศิลปิ น จึงเป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจในหมู่วยั รุ่นการเต้นคัฟเวอร์ทําให้เกิดการเคลื่อนไหว
ในทุกๆส่วนของร่างกายซึ่งมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกับการเต้นแอโรบิก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารศึกษาใดทีท่ ําการศึกษา
เกี่ย วกับผลของการเต้นคัฟ เวอร์ต่ อ สมรรถภาพทางกาย ดัง นัน้ ทางคณะผู้วิจ ัย จึง มีค วามสนใจศึก ษาผลของการ
เต้นคัฟเวอร์ ทีม่ ผี ลต่อสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ด้าน คือด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความทนทานของการหายใจและหัวใจ โดยการศึกษานี้ได้
ทําการทดสอบในนิสติ หญิงสุขภาพดีทเ่ี ป็ นสมาชิกชมรมเต้นคัฟเวอร์ ช่วงอายุ 18 – 25 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
คัดเลือกอาสาสมัครได้ทงั ้ หมดจํานวน 39 คน ซึ่งอาสาสมัครต้องเป็ นนิสติ หญิงระดับปริญาตรีท่เี ป็ นสมาชิก
ชมรมเต้นคัพเวอร์มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งไม่เคยเต้นคัฟเวอร์มาก่อน ไม่เป็ นนักกีฬาและไม่เคยออกกําลังกายมาก่อน
ในช่ วงก่อ นทําการศึก ษา 3 เดือ น นอกจากนี้ ต้อ งไม่มีโรคประจําตัวและความผิด ปกติทางร่ ายกายซึ่งส่งผลต่ อ
สมรรถภาพร่างกายเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด โรคหัวใจ โรคอ้วน แบ่งกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มควบคุม
จํานวน 17 คน และกลุ่มเต้นคัฟเวอร์จาํ นวน 22 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มแบบง่ายโดยการจับฉลาก อาสาสมัครทัง้ 2 กลุ่มชัง่
นํ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ด้านดังต่อไปนี้
ด้านองค์ประกอบของร่างกาย ประเมินด้วยการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (% body fat) ด้วยวิธกี ารวัด
ความหนาของไขมันใต้ผวิ หนัง 7 ตําแหน่ งได้แก่ abdominal, triceps, chest, midaxillary, subscapular, suprailiac
และ thigh โดยใช้เครื่อง skinfold caliper โดยทําการวัดทัง้ หมด 2 ครัง้ มาหาค่าเฉลีย่ แล้วนําค่าเฉลีย่ ไปคํานวณหาค่า
ความหนาแน่นของร่างกายและค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายตามสูตรทีแ่ สดง [5]

198

ค่าความหนาแน่ นของร่างกาย = 1.097 - 0.00046971(ผลรวมของความหนาของไขมันใต้ผวิ หนังทัง้ 7 ตําแหน่ ง) +
0.00000056(ผลรวมของความหนาของไขมันใต้ผวิ หนังทัง้ 7 ตําแหน่ง)2 - 0.00012828(อายุ)
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย = (4.76 ÷ ค่าความหนาแน่นของร่างกาย) – 4.28
ด้านยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ประเมินด้วย sit and reach test โดยใช้เครื่อง digital sit and reach box [5] โ ด ย
ก่อนการทดสอบอาสาสมัครต้องยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างเป็ นการอบอุ่นร่างกาย หลังจาก
นัน้ ให้อาสาสมัครนังเหยี
่ ยดขาบนพืน้ โดยให้ฝา่ เท้าแนบชิดกับแผ่นยันเท้าของเครื่องทดสอบ อาสาสมัครเหยียดแขนตรง
มือทัง้ สองข้างวางซ้อนกันแล้วค่อยๆ ก้มตัวไปข้างหน้าให้ปลายนิ้วดันมาตรวัดไปให้ได้ไกลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้แล้วค้างไว้
2 วินาที อ่านค่าระยะทีว่ ดั ได้จากเครื่องทดสอบ (หน่ วยเซนติเมตร) ทําการทดสอบซํ้าทัง้ หมด 3 ครัง้ (แต่ละครัง้ พัก 1
นาที) บันทึกค่าทีไ่ ด้มากทีส่ ดุ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ [6] ประเมินโดยใช้เครื่อง Back-leg dynamometer อาสาสมัครขึน้ ยืนบนทีว่ าง
เท้าของเครื่องทดสอบ ย่อเข่าทัง้ 2 ข้างลงประมาณ 30-40 องศา แยกเข่าออกจากกันเล็กน้อยโดยที่หลังและแขน
เหยียดตรง มือทัง้ 2 ข้างจับทีด่ งึ ในท่ามือควํ่าระหว่างเข่าทัง้ 2 ข้าง จัดสายให้อยู่ในระดับพอเหมาะ จับทีด่ งึ ให้แน่ นและ
ออกแรงเหยียดขาให้เต็มทีโ่ ดยทีแ่ ขนและหลังเหยียดตรงอยู่เสมออ่านค่าทีว่ ดั ได้จากเครื่องทดสอบ (หน่ วยกิโลกรัม) ทํา
การทดสอบซํ้าทัง้ หมด 3 ครัง้ (แต่ละครัง้ พัก 1 นาที) แล้วบันทึกค่าทีไ่ ด้มากทีส่ ดุ
ความทนทานของกล้ามเนื้อ [6] ประเมินด้วย 1-Minute abdominal curls อาสาสมัครนอนหงายกับพืน้ ชันเข่า
ตัง้ ขึน้ เหยียดแขนราบพื้นให้ปลายนิ้วทัง้ สองวางชิดพืน้ เมื่อผู้ทําการวิจยั บอกเริม่ ให้อาสาสมัครยกศีรษะและไหล่ขน้ึ
พร้อมกับเลื่อนปลายนิ้วมือไปให้ได้ระยะทาง 3 นิ้ว จากนัน้ ผ่อนแรงให้ศรี ษะไหล่ลงพืน้ นับเป็ น 1 ครัง้ แล้วยกขึน้ ใหม่
ทําต่อเนื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากทีส่ ดุ ภายในเวลา 1 นาที บันทึกจํานวนครัง้ ทีอ่ าสาสมัครทําได้
ความทนทานของการหายใจและหัวใจ [5] ประเมินด้วยการวัดการใช้ออกซิเจนสูงสุด (maximum oxygen
consumption; VO2max) โดยใช้วธิ ี YMCA submaximal cycle test ใช้เครื่อง ergometer exercise cycle (monark รุ่น
839E) ก่อนการวัดทําการติด heart rate monitor (polar รุ่น T 34) ทีร่ ะดับใต้ราวนมเหนือต่อ xiphoid process ปรับระ
รับความสูงของเบาะนัง่ ให้เท่ากับระดับ greater trochanter ของอาสาสมัคร ให้อาสาสมัครทําความคุน้ เคยกับอุปกรณ์
ั ่ ่อง ergometer exercise cycle โดยไม่มแี รงต้านเป็ นเวลา 1 นาที เมื่อเริม่ ทําการทดสอบให้
ด้วยการนัง่ ปนเครื
ั ่ ่องต้านกับแรงต้านให้ได้ความเร็วที่ 50 รอบต่อนาที (50 rpm) โดยทีต่ วั โปรแกรมจะ
อาสาสมัครพยายามออกแรงปนเครื
ทําการคํานวนระยะเวลาและปรับแรงต้านเองอัตโนมัต ทําการทดสอบ 6-9 นาที จนกระทังสิ
่ ้นสุดการทดสอบให้
อาสาสมัครทําการบันทึกค่า VO2max (หน่วย ml/min/Kg) ทีอ่ าสาสมัครทําได้
เมื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายทัง้ 5 เป็ นทีเ่ รียบร้อย อาสาสมัครทัง้ 2 กลุ่มเข้ารับโปรแกรมการศึกษาทดลอง
โดย กลุ่มควบคุมให้ดาํ เนินกิจวัตรประจําวันตามปกติและไม่ได้เข้ารับการเต้นคัฟเวอร์เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในส่วน
กลุ่มเต้นคัฟเวอร์อาสาสมัครต้องเข้าร่วมโปรแกรมการเต้นเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 60 นาที/ครัง้ 3 ครัง้ /สัปดาห์ โดย
การเต้นแบ่งเป็ นช่วงอบอุ่นร่างกายประกอบด้วยการยืดกล้ามเนื้อและวิง่ เหยาะๆ ร่างกายเป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนัน้
ทําการเต้นคัฟเวอร์เป็ นระยะเวลา 40 นาที โดยใช้เพลง Yoo hoo ของศิลปิ น Secret ในสัปดาห์ท่ี 1-2 และใช้เพลง Way
to go ของศิลปิ น Girl generation ในสัปดาห์ท่ี 3-4 และเข้าสู่ช่วงการผ่อนเบาร่างกายประกอบด้วยการยืดกล้ามเนื้อ
และวิง่ เหยาะๆ เป็ นเวลา 10 นาที
เมื่อสิน้ สุด 4 สัปดาห์อาสาสมัครทัง้ 2 กลุ่มเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ด้านอีกครัง้ นํ าผล
การศึกษาทดลองทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) สําหรับการวิเคราะห์ตวั แปร
เชิงปริมาณเพื่อใช้หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้ paired sample t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าความต่างของ
ตัวแปรก่อนและหลังโปรแกรมในกลุ่มเต้นคัฟเวอร์และกลุ่มควบคุม และใช้ independent sample t-test เพื่อ
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เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าตัวแปรในระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์และกลุ่มควบคุมทัง้ ก่อนและหลังการทดลอง โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญ (p-value) น้อยกว่า 0.05

ผลการศึกษา
เมื่อนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนาพบว่าในกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลีย่ อยู่ท่ี 18.60 ± 0.88 ปี
ส่วนสูงเฉลีย่ 1.56 ± 0.06 เมตร และนํ้าหนักเฉลีย่ 55.30 ± 10.11 กิโลกรัม ทางด้านกลุ่มเต้นคัฟเวอร์มอี ายุเฉลีย่ อยู่ท่ี
18.41 ± 0.57 ปี ส่วนสูงเฉลีย่ 1.58 ± 0.06 เมตร และนํ้าหนักเฉลีย่ 51.33 ± 6.68 กิโลกรัม และเมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติ Independent sample t-test พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันของอายุ ส่วนสูงและนํ้าหนักระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์
และกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตทิ วไปของร่
ั่
างกายเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์และกลุ่มควบคุม (แสดงค่าเฉลีย่ ±
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
p-value
ตัวแปร
กลุ่มเต้นคัฟเวอร์ (n=22)
กลุ่มควบคุม (n = 17)
อายุ (ปี )
18.41 ± 0.57
18.60 ± 0.88
0.437
ส่วนสูง (ม.)
1.58 ± 0.06
1.56 ± 0.06
0.602
นํ้าหนัก (กก.)
51.33 ± 6.68
55.30 ± 10.11
0.139
จากการทดสอบสมรรถภาพทัง้ 5 ด้านก่อนและหลังเข้าร่วมการศึกษาทัง้ 2 กลุ่มได้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานตามทีแ่ สดงในตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบค่าตัวแปรการศึกษาระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์และกลุ่มควบคุมก่อน
เข้าร่วมการศึกษาโดยใช้สถิติ Independent sample t-test พบว่าก่อนการเข้าร่วมศึกษาไม่มคี วามแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด ระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์และกลุ่ม
ควบคุมของก่อนการทดสอบ แต่เมื่อทัง้ 2 กลุ่มเข้าร่วมการศึกษาเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าหลังการศึกษามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ของค่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์
และกลุ่มควบคุมของหลังการทดสอบ แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ของค่า
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อความทนทานของกล้ามเนื้อและความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุดระหว่างกลุ่มเต้นคัฟเวอร์และกลุ่มควบคุม ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 2
เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย paired sample t-test ในกลุ่มควบคุมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ระหว่างก่อนและหลังการศึกษา แต่ไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ของค่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดระหว่างก่อนและหลังการทดสอบ เมื่อพิจารณา
กลุ่มเต้นคัฟเวอร์มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดระหว่างก่อนและ
หลังการทดสอบ แต่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ของค่าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อระหว่างก่อนและหลังการทดสอบ ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าตัวแปรสมรรถภาพทางกายทัง้ 5 ด้านในกลุ่ม (แสดงค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
ตัวแปร (หน่ วย)
กลุ่ม
ก่อนการศึกษา
หลังการศึกษา
เปอร์เซ็นต์ไขมันใน
เต้นคัฟเวอร์
32.46 ± 5.11
31.25 ± 5.24 †
ร่างกาย (ร้อยละ)
ควบคุม
35.79 ± 4.76
31.66 ± 7.53 †
ความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ (ซม.)

เต้นคัฟเวอร์
ควบคุม

8.79 ± 5.31
7.94 ± 4.91

11.56 ± 5.22 †
6.56 ± 5.01 ‡

ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ (กก.)

เต้นคัฟเวอร์
ควบคุม

45.50 ± 23.03
43.70 ± 22.56

50.61 ± 25.46
46.15 ± 22.85

ความทนทานของ
กล้ามเนื้อ (ครัง้ )

เต้นคัฟเวอร์
ควบคุม

30.24 ± 7.13
30.10 ± 6.95

35.77 ± 8.32 †
31.47 ± 6.18

ความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุด
(มล./นาที/กก.)

เต้นคัฟเวอร์
ควบคุม

25.17 ± 3.96
24.74 ± 3.30

30.11 ± 6.68 †
27.18 ± 5.66

† แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมือ่ เปรียบเทียบภายในกลุ่มก่อนและหลังการศึกษา
‡ แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มเต้นคัฟเวอร์

วิ จารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเต้นคัฟเวอร์ต่อสมรรถภาพทางกายพบว่าเมื่อสิน้ สุดการศึกษาที่ 4 สัปดาห์
กลุ่มควบคุมมีการลดลงของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพียงตัวแปรเดียว ในขณะทีก่ ลุ่มเต้นคัฟเวอร์มกี ารลดลงของ
เปอร์เ ซ็น ต์ ไ ขมัน ในร่ า งกาย มีก ารเพิ่ม ขึ้น ของความยืด หยุ่ น ของกล้า มเนื้ อ ความทนทานของกล้า มเนื้ อ และ
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด
เมื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละตัวแปรแล้วจะพบว่าภายหลังจากสิน้ สุดการศึกษา 4 สัปดาห์มกี ารลดลงของ
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในทัง้ สองกลุ่ม โดยพบการลดลงในกลุ่มควบคุมมากกว่ากลุ่มเต้นคัฟเวอร์ อาจเนื่องจาก
สาเหตุทป่ี ริมาณไขมันในร่างกายเป็ นตัวแปรทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้จากหลายๆปจั จัย เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การ
ออกกําลังกาย การทํางานของฮอร์โมน เป็ นต้น [7] จะเห็นได้ว่าในการศึกษาครัง้ นี้มกี ารควบคุมเพียงการออกกําลังกาย
เท่านัน้ แต่ในส่วนของการบริโภคอาหารนัน้ ไม่ได้ทําการควบคุม อาจเป็ นผลให้มกี ารลดลงของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันใน
ร่างกายเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในทัง้ สองกลุ่ม
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในกลุ่มเต้นคัฟเวอร์มีค่าเพิม่ ขึ้นภายหลังจากสิน้ สุดโปรแกรม 4 สัปดาห์อาจ
เนื่องจากในท่าทางการเต้นนัน้ มีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนในทุกทิศทาง แต่อย่างไรก็ตามในการเพิม่ ขึน้ ของความ
ยืด หยุ่ น ของกล้า มเนื้ อ ในการศึก ษาครัง้ นี้ อ าจไม่ ใ ช่ ผ ลจากการเต้ น เพีย งอย่ า งเดีย วเนื่ อ งจากก่ อ นและหลัง การ
เต้นคัฟเวอร์ทุกครัง้ จะต้องทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพื่อให้การฝึ กซ้อมเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จากการศึกษาทีผ่ ่านมาได้ผลว่าการยืดกล้ามเนื้อด้วยตนเองอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์สามารถเพิม่ ความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อได้ [8] ดังนัน้ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการที่กล้ามเนื้อมีความมีความยืดหยุ่นดีขน้ึ นัน้ เป็ นผลมาจากการยืด
กล้ามเนื้อหรือการเต้นคัฟเวอร์
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ความทนทานของกล้า มเนื้ อ ที่เ พิ่ม ขึ้น ในกลุ่ ม เต้ น คัฟ เวอร์ เนื่ อ งจากการเต้ น คัฟ เวอร์มีล ัก ษณะที่ต้ อ ง
เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา มีการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื้อง เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอจะทํา
ให้เลือดมาเลีย้ งทีก่ ล้ามเนื้อดีขน้ึ จะเป็ นการส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมีความทนทานต่อการทํากิจกรรมได้ดขี น้ึ [1, 8]
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกลุ่มเต้นคัฟเวอร์ เนื่องจากการเต้นคัฟเวอร์
เป็ นการทํากิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ออกซิเจนเพื่อใช้ในการเผาผลาญพลังงาน [4] จึงทําให้ร่างกายต้องมีการใช้ออกซิเจนเพิม่
มากขึน้ ในขณะเต้น สอดคล้องกับการศึกษาผลของการเต้นโดยใช้วดิ โี อเต้นออกกําลังกายในประชากรผูใ้ หญ่ พบว่าผล
ของการเต้นโดยใช้วดิ โี อเต้นสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายได้ [3] ซึง่ ในการออกกําลังกาย
เพื่อเพิม่ ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายตามหลักการของ ACSM คือต้องฝึ ก 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
และทีร่ ะดับความหนัก 55-65% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ [8] ซึง่ สอดคล้องกับการเต้นคัฟเวอร์ในการศึกษานี้
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มเต้นคัฟเวอร์ก่อนและหลังสิน้ สุดโปรแกรม 4 สัปดาห์ไม่มคี วามแตกต่างกัน
อาจเนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้โปรแกรมการฝึกเต้นทีม่ กี ารเคลื่อนไหวในลักษณะไม่มแี รงต้าน ซึง่ ไม่ตรงตามหลักการ
ออกกําลังเพื่อเพิม่ ความแข็งแรง [8] ดังนัน้ จึงไม่เพียงพอต่อการเปลีย่ นแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใด้
จากข้อมูลของการศึกษาครัง้ นี้สามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมการเต้นคัฟเวอร์ 60 นาทีต่อวัน 3 วันต่อสัปดาห์
เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์สามารถเพิม่ สมรรถภาพทางกายในด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความทนทานของการหายใจและหัวใจ ในนิสติ ระดับปริญญาตรีเพศหญิงได้
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การตรวจระดับสารกําจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตที่ พบใน
แหล่งนํ้าที่ใช้ในการเกษตรของ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
The Level of Organophosphates and Carbamates Pesticide in Agricultural Water
Sources in Mae Jai, Phayao Province
เบญจมาศ สุระเดช 1
Benjamart Suradej1
0

บทคัดย่อ
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมศัตรูพชื ซึง่ สามารถตกค้างในสิง่ แวดล้อมได้ในหลายวิธี และ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการตรวจวัดระดับสารกําจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตทีพ่ บในแหล่ง
นํ้าทีใ่ ช้ในการเกษตรของอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจวัดระดับสารกําจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตทีต่ กค้างในแหล่งนํ้า หลังจากที่มกี ารใช้สารกําจัดศัตรูพชื ในการเกษตรช่วงฤดูการเพาะปลูก
เนื่องจากมีการใช้สารกําจัดศัตรูพชื ในปริมาณและความเข้มข้นสูงขึน้ โดยศึกษาในแหล่งนํ้าทีร่ องรับนํ้าจากการเกษตร
เขตตําบลศรีถ้อยและตําบลเจริญราษฎร์อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตรวจวิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพชื ตกค้างด้วยชุด
ตรวจสําเร็จรูปจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่ ให้ผลการเก็บตัวอย่างจํานวน 15 จุด ครอบคลุมบริเวณหัวนาและ
ท้ายนา พบว่าไม่มสี ารตกค้างจากการใช้สารกําจัดศัตรูพชื จากแหล่งนํ้าทีร่ องรับนํ้าจากการเกษตรในช่วงฤดูเพาะปลูก
ซึง่ ผลลบทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากไม่มสี ารกําจัดศัตรูพชื ตกค้างในแหล่งนํ้าหรือมีสารตกค้างในปริมาณตํ่ามาก เพราะเนื่องจาก
ช่วงฤดูเพาะปลูกเป็ นช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกอาจทําให้สารกําจัดศัตรูพชื ถูกเจือจางทําให้ความเข้มข้นของสารตกค้างลด
ตํ่าลงได้
คําสําคัญ: สารกําจัดศัตรูพชื ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต แหล่งนํ้าทางการเกษตร พะเยา

Abstract
Pesticides use for agricultural purpose increasingly popular in modern farming and question about
the possibility of pesticide contamination is usually concerned by dweller especially in water sources. This
study aimed to determine the levels of pesticide contaminants in water sources in Mae Jai, Phayao, Thailand.
After finishing the cultivation season, which would be the period of the highest contamination levels,
therefore, this study was performed during the period of season cultivation. Pesticide test Kit was used to
determine the level samples were collected form 15 sites covering from upstream to downstream. The results
showed that all sample from the various sites showed no contamination in revealed results. These data
reflected that the amount of rainfall in the region have had an effect to pesticide levels and lead to the low
concentration of contaminants.
Key words: Pesticide, Organophosphates, Carbamates, Water resources in agriculture, Phayao
1

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Department of medical technology, school of allied health science, University of Phayao, Phayao Province 56000
Corresponding author e-mail : benjamart.suradej@gmail.com

1

203

บทนํา

สารกําจัดศัตรูพชื เป็ นสารหรือสารผสมทีน่ ํามาใช้ป้องกันและควบคุมศัตรูพชื รวมทัง้ สารเร่งการเจริญเติบโต
ของพืช สารทําให้พชื แห้งโดยไม่รวมถึงสารทีใ่ ช้ป๋ ุยสารปฏิชวี นะหรือสารเคมีอ่นื ทีใ่ ช้เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์หรือ
เปลี่ยนพฤติกรรมการสืบพันธุข์ องสัตว์ ซึ่งกลุ่มสารทีน่ ิยมใช้กนั มากที่สุดในปจั จุบนั คือ สารกําจัดแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต (Organophosphate insecticides) ชื่อทางการค้าทัวไป
่ ได้แก่ Parathion, Malathion, Diazinon, Penithion,
Chlorpyrefosmethy และรองลงมาคือกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate insecticides) ชื่อทางการค้าทัวไป
่ ได้แก่
Methomyl, Aidicarb, Bendiocarb และ Carbaryl Propoxer การใช้สารทัง้ สองกลุ่มนี้รวมกันแล้วคิดเป็ นปริมาณเกือบ
80% ของสารกําจัดศัตรูพชื ทัง้ หมด สารกําจัดศัตรูพชื เหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อศัตรูพชื แล้วยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพเกษตรกรทีม่ กี ารสัมผัสสารโดยทีส่ ารกําจัดศัตรูพชื สามารถเข้าสูร่ ่างกายของเกษตรกรโดยการเข้าสู่ร่างกายทาง
ผิวหนังการเข้าสู่ร่างกายจากการหายใจและการเข้าสู่ร่างกายโดยการกลืนกิน เมื่อร่างกายได้รบั สารกําจัดศัตรูพชื จะมี
การแสดงอาการจากการได้ร ับสารพิษ 2 แบบ คือ พิษเฉียบพลัน เกิด ขึ้นเมื่อ ได้ร ับพิษ ของสารเคมีกําจัดศัต รูพืช
ทันทีทนั ใด เช่น การปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอกปวดกล้ามเนื้อ เหงื่อออกมาก ท้องร่วง เป็ นต้น
และพิษเรือ้ รัง เกิดขึน้ เมื่อได้รบั พิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพชื แล้วแสดงผลช้าใช้เวลานาน อาการอาจใช้เวลาเป็ นเดือน
หรือปี จึงจะแสดงอาการมา เช่น การเป็ นหมัน การเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศอัมพาต และมะเร็ง เป็ นต้น เนื่องจากสาร
สองกลุ่มนี้มฤี ทธิยั์ บยัง้ การทํางานของ Acetylcholinesterase ทําให้เกิดการสะสมของอะซิทลิ โคลิน (Acytylcholine) ที่
ปลายเส้นประสาท ทําให้เกิดการกระตุ้นปลายประสาทอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในระบบพาราซิมพาเตติกและระบบที่
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อจะมีการกระตุกจนเกิดอาการเกร็ง หากความเข้มข้นของอะซิทลิ โคลินมาก
เกินไปจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียมากจนเกิดเป็ นอัมพาตได้ [3,4,5] เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในเขต อําเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา มีอาชีพทําการเกษตรเป็ นส่วนใหญ่ มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ลิ้นจี่
ลําไย แตงโม และแคนตาลูป จึงมีการใช้สารกําจัดศัตรูพชื (pesticide) ในปริมาณมากเพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตที่
จะเกิดขึน้ สามารถให้ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการของตลาด ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดพะเยา ซึ่งการใช้สารกําจัดศัตรูพืชในอําเภอแม่ใจ มีการใช้มาเป็ นเวลานาน และมี
ปริมาณการใช้สงู ทุกปี [1, 2] สารกําจัดศัตรูพชื เหล่านี้ก่อให้เกิดปญั หาทางมลภาวะ ทําลายสิง่ แวดล้อม มีการตกค้างใน
ดิน นํ้า รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรทีน่ ํามาบริโภคด้วยและยังมีการชะล้างลงในแหล่งนํ้าทีใ่ ช้ในการเกษตร [6, 7, 8]
ซึง่ นํ้าในแหล่งนํ้าทีใ่ ช้ในการเกษตรถือว่าเป็ นแหล่งนํ้าทีส่ าํ คัญในการเพาะปลูกของเกษตรกร อาจทําให้เกษตรกรได้รบั
ั หากับสุข ภาพตามมา และนอกจากการใช้น้ํ า ใน
สารกํา จัด ศัต รูพืช ที่ต กค้า งในแหล่ ง นํ้ า จนเป็ น สาเหตุ ใ ห้เ กิด ป ญ
การเกษตรแล้วยังมีโอกาสทีเ่ กษตรกร ตลอดจนประชาชนทัวไปอาจได้
่
รบั สารกําจัดศัตรูพชื ทีต่ กค้างอยู่ในแหล่งนํ้าโดย
ไม่รตู้ วั เช่น การใช้น้ําในแหล่งนํ้าในการชําระล้างในกิจวัตรประจําวัน รับประทานพืชนํ้า และสัตว์น้ําทีอ่ าศัยอยู่ในแหล่ง
นํ้าทีม่ สี ารกําจัดศัตรูพชื ตกค้างอยู่ ทัง้ นี้สารกําจัดศัตรูพชื ทีจ่ ะเข้าสูร่ ่างกายและเกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร ขึน้ อยู่กบั
คุณสมบัตขิ องสารแต่ละชนิดรวมทัง้ ระดับความเข้มข้น และระยะเวลาทีร่ ่างกายได้รบั สารกําจัดศัตรูพชื นัน้ ด้วย [9, 10]
จากสรุปรายงานผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารพิษจากการเฝ้าระวังโรคในปี 2552 พบว่ามีรายงานผูป้ ่วยในเขตภาคเหนือ
มากที่สุด คือร้อยละ 48.02 และจังหวัดพะเยามีรายงานผู้ป่วยสูงสุดอันดับที่ 6 ของประเทศ อัตราผู้ป่วย 8.0 ต่ อ
ประชากรแสนคน และสาธารณสุขจังหวัดพะเยายังได้เผยอีกว่า สถิตขิ องประชาชนชาวพะเยาที่เจ็บป่วยและเสียชีวติ
พบว่ามีโรคมะเร็งเป็ นอันดับ 1 [2] ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดปจั จัยเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งนอกจาก
กรรมพันธุ์แล้ว คือการได้รบั สารพิษนัน่ เอง ถึงแม้ว่าสถานการณ์ดงั กล่าวจะทําให้เกิดนโยบายเชิงรุกต่างๆขึน้ เพื่อลด
การใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพชื และหันมาใช้สารจุลนิ ทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทีไ่ ม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายของเกษตรกร
และสิง่ แวดล้อมโดยรณรงค์ให้มกี ารชําระล้างสารเคมีท่ตี กค้างในผลผลิตทางการเกษตรก่อนรับประทาน ซึง่ นอกจาก
สารเคมีทต่ี กค้างในผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังมีการตกค้างและสะสมอยู่ในแหล่งนํ้าทีใ่ ช้ในการเกษตร ซึง่ เป็ นแหล่ง
นํ้าทีร่ องรับนํ้าทีม่ าจากการเกษตร และแหล่งนํ้าเหล่านี้มคี วามผูกพันรวมถึงมีความสําคัญต่อวิถชี วี ติ ของประชาชนชาว
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อําเภอแม่ใจเป็ นอย่างยิง่ โดยทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ทใ่ี ช้สารกําจัดศัตรูพชื นัน้ ให้ความสําคัญกับบริเวณทีฉ่ ีดพ่น โดยลืม
ไปว่าสารเคมีนนั ้ สามารถตกค้างอยู่ในแหล่งนํ้าได้เช่นกัน การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาระดับสารกําจัดศัตรูพชื ที่
สะสมและตกค้างในแหล่งนํ้าทีส่ าํ คัญเพื่อให้ทราบถึงสารกําจัดศัตรูพชื ทีส่ ะสมและตกค้างอยู่ และนําความรูท้ ไ่ี ด้จากการ
ทํางานวิจยั นี้ เผยแพร่ แก่ป ระชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่ง นํ้ าที่ใช้ในการเกษตรนัน้ ต่ อ ไปเพื่อ ประชาชนจะได้
ตระหนักถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ และให้ความสําคัญกับการสะสมและตกค้างของสารกําจัดศัตรูพชื ในแหล่งนํ้าทีใ่ ช้ใน
การเกษตร และช่วยกันดูแลรักษาแหล่งนํ้ าให้มคี วามปลอดภัยปราศจากการตกค้างของสารกําจัดศัตรูพชื และเพื่อให้
ข้อมูลทีไ่ ด้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งนํ้าสามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างนํ้า
ทําการสํารวจแหล่งนํ้าที่ใช้ในการเกษตร โดยใช้แผนทีอ่ า้ งอิงจาก www.google.com มีการบันทึกภาพถ่าย
และระบุตําแหน่ งบนพืน้ โลกด้วยเครื่องระบุพกิ ดั GPS ยีห่ อ้ GARMIN รุ่น etrex H บริเวณแหล่งนํ้าทีเ่ ก็บตัวอย่าง ทํา
การเก็บตัวอย่างนํ้าในแหล่งนํ้ าที่ต้องการทําการตรวจวิเคราะห์ โดยเก็บในช่วงเวลาที่มกี จิ กรรมเพาะปลูกจํานาน 15
ตัวอย่างครอบคลุมด้านต้นนํ้ าของพื้นที่เพาะปลูกไปจนถึงบริเวณปลายนํ้าซึ่งจะไหลมารวมกันที่หนองเล็งทราย เก็บ
ตัวอย่างโดยใช้ขวดพลาสติกเก็บตัวอย่างนํ้าปริมาตร 30 mL ทําความสะอาดขวดพลาสติกด้วยนํ้าในแหล่งนํ้า 2-3 ครัง้
ก่อนเก็บหลังจากเก็บตัวอย่างนํ้าเสร็จปิ ดฝาขวดขวดให้สนิท
การตรวจตัวอย่างนํ้า
ตรวจระดับ สารเคมีกํา จัด ศัต รูพืช กลุ่ ม ออร์ก าโนฟอสเฟต และคาร์บ าเมต ด้ว ยชุ ด ตรวจ MJPK จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยชุดตรวจใช้หลักการของ colorimetric cholinesterase inhibitor assay ให้ผลการ
ทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 85 (ผลบวกลวงร้อยละ 15 ผลลบลวงร้อยละ 0) มีความจําเพาะร้อยละ 81 ความไวร้อยละ
100 ปริมาณตํ่าสุดในการยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ของชุดทดสอบเท่ากับ 15% ซึง่ เป็ นปริมาณทีท่ ําให้ร่างกายเกิด
อาการพิษเล็กน้อย โดย colorimetriccholinesterase inhibitor assay มีหลักการคือ acetylthiocholineถูก hydrolyse
ด้วยเอนไซม์cholinesterase เกิดสาร thiol แล้วเข้าทําปฏิกริ ยิ ากับ 5,5- dithiobis-2-nitro benzoate ion ให้ 5-thio-2nitro benzoic acid (สีเหลือง) ดังสมการ แล้ววัดสารประกอบสีเหลือง
AchE
H20 + (CH3)3NCH2SCOCH3
(CH3)3N+CH2CH2S- + CH3COO- + 2H+
(acetylthiocholine)
(thiocholine)
+
(CH3)3N CH2CH2S + DTNB
(CH3)3N+CH2CH2SSR+2-nitrobenzoate-5mercapto-thiocholine
(5,5-dithiobis-2-nitro benzoic acid)
(5-thio-2-nitro benzoic acid สีเหลือง)
ก่อนทําการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างนํ้ า ต้องทําการตรวจสอบชุดควบคุมการทดลองก่อน โดยใช้น้ํ ากลันเป็
่ น
negative control และเตรียม spike sample เป็ น positive control ซึง่ เตรียมจากการเติมสารกําจัดศัตรูพชื ในกลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตลงไปในนํ้ ากลัน่ โดยเตรียมที่ความเข้มข้นดังนี้ เริม่ จากเตรียมสารละลายเข้มข้น 10%
จากขวดสารกําจัดศัตรูพชื โดยชังสารกํ
่
าจัดศัตรูพชื 0.2 กรัม เติมนํ้ากลัน่ 200 mL ได้ความเข้มข้นสุดท้ายเป็ น 10%
w/v แล้วเก็บไว้เป็ น stock solution จากนัน้ จึงเตรียมสารละลายเข้มข้น 10% จาก stock solution ซึง่ จะเตรียมจากสาร
กําจัดศัตรูพชื จาก stock solution 10 mLเติมนํ้ากลัน่ 100 mL ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 10% v/v ทําการตรวจวิเคราะห์
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ตัวอย่างนํ้าด้วยชุดตรวจสารกําจัดศัตรูพชื สําเร็จรูป MJPK จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วบันทึกสีทอ่ี ่านได้ ใน
การตรวจตัวอย่างนํ้าจะนําสีทไ่ี ด้หลังสิน้ สุดปฏิกริ ยิ าเทียบกับหลอดควบคุมทัง้ สองหลอดก่อนบันทึกผล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
แสดงผลจํานวนตัวอย่างนํ้ าทีพ่ บการตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพชื ในรูปของร้อยละ เปรียบเทียบกับทีไ่ ม่
พบสารเคมีตกค้างในแหล่งนํ้า

ผลการศึกษา
ผลการทํา positive control ให้ผลการทดสอบเป็ นสีสม้ ผลการทํา negative control ให้ผลการทดสอบเป็ นสี
ชมพู เมื่อทําการตรวจวัดระดับสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ในตัวอย่างนํ้าทัง้ 15 ตัวอย่าง พบว่าทุกตัวอย่างให้ผล negative ดัง
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ร้อยละของการตรวจพบสารออร์การโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ในแหล่งนํ้าจากหัวนา และท้ายนา

วิ จารณ์ ผลและสรุปผล
จากการตรวจวัดระดับสารกําจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างในแหล่งนํ้ าที่ใช้ใน
ก า ร เ ก ษ ต ร ข อ ง อํ า เ ภ อ แ ม่ ใ จ จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า ใ น ก า ร สํ า ร ว จ แ ห ล่ ง นํ้ า โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ที่ อ้ า ง อิ ง จ า ก
https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl และใช้เครื่อง GARMIN รุ่น etrex H ในการระบุตําแหน่ งบนพืน้ โลก
ด้วยพบว่ามีแหล่งนํ้ าที่รองรับนํ้ าจากพื้นที่การเกษตรที่สามารถเก็บตัวอย่างนํ้ ามาตรวจวิเคราะห์ได้ คือร่องนํ้ าที่อยู่
บริเวณหัวนาและท้ายนาในเขตตําบลศรีถ้อย และตําบลเจริญราษฎร์ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยคาดว่าทัง้ หัวนา
และท้ายนามีการตกค้างของสารกําจัดศัตรูพชื ซึง่ แต่ละจุดมีระยะห่างกันพอสมควร มีน้ําอยู่ในแหล่งนํ้าตลอดปี และมี
การไหลเวียนของนํ้ าในแหล่งนํ้ามีการถ่ายเทนํ้าเหมาะแก่การตรวจวิเคราะห์น้ําทีไ่ หลมาจากพืน้ ที่ทางการเกษตรของ
ประชาชนทีม่ กี ารใช้สารกําจัดศัตรูพชื โดยทําการสํารวจทัง้ หมด 15 จุดเป็ นหัวนา 6 จุด และท้ายนา 9 จุด
จากผลการทํา negative control และ positive control โดยการทํา positive control ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากับ
10%w/v เนื่องจากทีค่ วามเข้มข้นนี้เป็ นความเข้มข้นตํ่าสุดทีย่ งั สามารถให้ผล positive ใช้สารละลายทีไ่ ด้จากการเตรียม
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เป็ นตั ว อย่ า งนํ้ า แล้ ว ทํ า การตรวจวิ เ คราะห์ ด้ ว ยชุ ด ตรวจสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช สํ า เร็ จ รู ป MJPK
จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการทํา positive control ให้ผลการทดสอบเป็ นสีชมพู แสดงว่ามีสารกําจัดศัตรูพชื ใน
ตัวอย่างมีการยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ acetylcholine esterase ในปฏิกริ ยิ า สําหรับการทํา negative control ใช้
นํ้ากลันแทนตั
่
วอย่างนํ้า แล้วทําการตรวจวิเคราะห์ ผลการทํา negative control ให้ผลการทดสอบเป็ นสีสม้ แสดงว่าไม่
มีสารกําจัดศัตรูในตัวอย่างจึงไม่มกี ารยับยัง้ การทํางานของเอนไซม์ acetylcholine esterase ดังจึงผลทีไ่ ด้จากการ
ทดสอบตัวอย่างนํ้าเมื่อเทียบกับชุดควบคุมจึงมีความน่ าเชื่อถือ ทําการวิเคราะห์ตวั อย่างนํ้ าด้วยการใช้ชุดตรวจจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากเป็ นวิธกี ารทีง่ ่ายและมีประสิทธิภาพในการตรวจสารกําจัดศัตรูพชื เป็ นทีย่ อมรับ
ผู้วิจ ัย เลือ กวิธีก ารตรวจนี้ แ ทนที่จ ะเป็ น การตรวจด้ว ยวิธีม าตรฐานอย่ า งเทคนิ ค High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) ซึง่ มีค่าใช้จ่ายสูง ทัง้ ยังตรวจสารพิษได้ทลี ะกลุ่มซึง่ ไม่เหมาะกับการตรวจหาข้อมูลเบือ้ งต้น
[11] แต่สําหรับวิธกี ารตรวจวิเคราะห์อย่างง่ายและกึง่ รวดเร็วนี้สามารถตรวจวัดสารได้ครอบคลุมหลายกลุ่ม และบอก
ระดับ ความปลอดภัย หรือไม่ป ลอดภัยของสารพิษที่ตกค้า งได้ โดยใช้หลักการ Acetylcholinesterase inhibition
technique เนื่องจากสารพิษในกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และ/หรือ คาร์บาเมตมีคุณสมบัตเิ ด่นในการยับยัง้ การทํางาน
ของเอนไซม์ในร่างกายได้ เมื่อร่างกายได้รบั สารพิษในกลุ่มนี้ จะทําให้เอนไซม์หยุดทํางาน จึงนําหลักการนี้มาใช้เป็ น
วิธกี ารตรวจสอบเบือ้ งต้นเพื่อคัดกรองสารพิษใน 2 กลุ่มสารนี้ทม่ี กี ารใช้มาก แต่จากการประเมินวิธกี ารตรวจสอบพบว่า
วิธนี ้ไี ม่เพียงแต่มคี วามเฉพาะเจาะจง (specificity) กับเฉพาะสารใน 2 กลุ่มนี้เท่านัน้ ยังสามารถเกิดผลในทางบวกกับ
สารพิษอื่น เช่น ความเป็ นพิษในตัวของพืชสมุนไพรบางชนิด ได้แก่ เมล็ดแก่สแี ดงของผลมะระขีน้ ก หรือสารพิษทีเ่ กิด
จากการย่อยสลายโดยวิธกี ารทางธรรมชาติ (bio degradation products) หรือเกิดความเป็ นพิษจากการเสริมฤทธิของ
์
สารพิษปริมาณตํ่ากับเนื้อเยื่อของพืช ทําให้เกิดผลดีต่อการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีส่ ามารถตรวจเพื่อคัดกรองสารพิษอื่นได้
อีกด้วย ดังนัน้ วิธกี ารนี้จงึ มีความแตกต่างจากวิธกี ารทางห้องปฏิบตั กิ ารทีต่ รวจเป็ นชนิดสาร การประเมินว่าปลอดภัย
หรือไม่ปลอดภัย จะดูจากการเปรียบเทียบค่ากําหนดของชนิดสารเคมีกบั ชนิดของตัวอย่าง ซึง่ หากมีการตกค้างของ
สารพิษมากชนิดในตัวอย่างเดียว แต่ปริมาณการตกค้างไม่เกินค่ากําหนดในทุกชนิดสารเคมี ให้ถอื ว่าปลอดภัย
จากผลการทดลองสามารถแปลผลได้ว่าไม่มสี ารตกค้างในแหล่งนํ้าทีท่ าํ การเก็บตัวอย่างนํ้าในบริเวณทีท่ ําการ
สํารวจดังแสดงจุดพิกดั ข้างต้น หรืออาจเกิดจากสารกําจัดศัตรูพชื ทีต่ กค้างในนํ้ามีปริมาณน้อยกว่า detection limit ของ
ชุดตรวจสําเร็จรูป MJPK เป็ นชุดตรวจสารกําจัดศัตรูพชื จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืออาจมีการเจือจางจากนํ้า
เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุก
สรุปผลการทดลอง
จากการตรวจวัดระดับสารกําจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ตกค้างในแหล่งนํ้ าที่ใช้ใน
การเกษตรของอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตรวจวิเคราะห์ดว้ ยชุดตรวจสําเร็จรูป MJPK เป็ นชุดตรวจสารกําจัดศัตรูพชื
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์ดว้ ยหลักการ colorimetric cholinesterase inhibitor assay โดยทําการ
ตรวจตัวอย่างนํ้าทัง้ หมด 15 จุด บริเวณหัวนา 6 จุด และท้ายนา 9 จุด พบว่าผลการทดสอบให้ผล negative ทุก
ตัวอย่าง สามารถแปลผลได้ว่าไม่สามารถตรวจพบการตกค้างของสารกําจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บา
เมต ในแหล่งนํ้าทีใ่ ช้ในการเกษตรของอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
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พฤติ กรรมและความรู้เกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนเพศในสาวประเภทสอง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและประเมินความรู้
เกีย่ วกับการใช้ฮอร์โมนเพศของสาวประเภทสอง โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในสาวประเภทสองทีก่ ําลังศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 100 คน ตัง้ แต่เดือนตุ ลาคม–ธันวาคม 2555 แล้วนํ ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า สาวประเภทสองทีม่ ปี ระวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนเพศ 51 คน (ร้อยละ 51) ในจํานวนนี้
มีผทู้ ย่ี งั ใช้อยู่ 37 คน และเลิกใช้แล้ว 14 คน ส่วนใหญ่ใช้ฮอร์โมนเพศในรูปแบบรับประทาน (ร้อยละ 98) วัตถุประสงค์
ใน การใช้ฮอร์โมนเพศ ได้แก่ บํารุงผิวพรรณให้ดขี น้ึ รักษาสิว เสริมขนาดของเต้านม เป็ นต้น แหล่งข้อมูลที่ทําให้
เลือกใช้ยามากที่สุด คือ เพื่อน เพื่อน (ร้อยละ 39.00) ร้านยา (ร้อยละ 17.00) และอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 12.00)
ตามลําดับ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับใช้ยา ได้แก่ การใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน การใช้ยาในขนาดสูง และ เกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศ พบว่า ผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้
ฮอร์โมนเพศมีระดับความรูต้ ่าํ กว่าผูท้ ใ่ี ช้ฮอร์โมนเพศอย่างต่อเนื่อง (p=0.046) ผลการศึกษานี้สามารถให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ความรู้แ ละเฝ้ าระวัง การใช้ฮ อร์โมนเพศในกลุ่ม สาวประเภทสองได้อ ย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
คําสําคัญ: พฤติกรรม ความรู้ ฮอร์โมนเพศ สาวประเภทสอง

Abstract

This survey research aimed to investigate the behavior and knowledge of female sex hormone in
male-to-female transgender person. This was done by conducting the questionnaires from 100 persons
studying in University of Phayao. The results show that 51 persons (51%) use sex hormone and 37 of them,
accounted for 73 percent, have continuously been using it; and 14 persons (27%) who used to take it but do
not take it now. Most of them, 50 persons (98%), take oral contraceptives while 1 person (2%) take birth
control shots. The purposes of using hormones are for nourish skin, curing acnes, increasing breast size, etc.
The most influential sources affecting the decision of buying such medicaments are friends (76.50%), drug
stores (33.30%) and internet (23.50%) respectively. Inappropriate behaviors of using such medicaments are
inappropriate use of the medicaments in various aspects, such as simultaneous use of many medicaments,
drug overdose and side effect. According to the comparison between the difference in knowledge about
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female sex hormone, it is found that those who have never taken female sex hormone has less knowledge
level than current users who have continuously taken the hormone (P=0.046). Therefore, this study provides
useful information and knowledge for transgender women to learn more about female sex hormone which is
used for stimulating feminine characteristics.
Key words: Behavior, Knowledge, Sex hormone pills, male-to-female transgender

บทนํา
ในอดีตสังคมไทยเดิมนัน้ เป็ นสังคมทีม่ องว่าการเป็ น “สาวประเภทสอง” เป็ นความผิดปกติทางเพศ ทําให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ต้องปกปิ ดตนเอง ไม่ให้สงั คมรับรูเ้ พศภาวะ (gender) ของตน แต่จากกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่เพิม่ มากขึน้ ส่งผลต่ อวิถีชวี ิตที่เปลี่ยนแปลงไป และยังนํ ากระแสสิทธิมนุ ษยชนเข้ามาพร้อมกัน ทําให้
มุมมองทางด้านความหลากหลายทางเพศเปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน ปจั จุบนั สังคมไทยมีทศั นคติเชิงบวก โดยเปิ ดรับกลุ่ม
คนทีม่ คี วามเบีย่ งเบนทางเพศ เช่น ดอม ดี้ กระเทย เกย์ มากขึน้ [1,7]
ในทางการแพทย์มกี ารนําฮอร์โมนเพศมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็ นยาคุมกําเนิด ฮอร์โมนทดแทนใน
สตรีทถ่ี ูกตัดมดลูก รักษาอาการผิดปกติในสตรีวยั หมดประจําเดือน รวมถึงใช้การรักษาผูท้ ม่ี คี วามผิดปกติทางเพศ เพื่อ
ปรับลักษณะทางเพศ [2,10] ถึงแม้ว่าการใช้ฮอร์โมนเพศจะมีความปลอดภัย แต่อย่างไรยังมีขอ้ ห้ามใช้ และนํ าไปสู่
อาการไม่พงึ ประสงค์ท่รี ุนแรงได้เช่น ลิม่ เลือดอุดตัน ในหลอดเลือดดํา หลอดเลือดสมองตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด[5,6,8] ดังนัน้ จึงจําเป็ นทีต่ อ้ งทําการประเมินความเหมาะสมของการใช้ฮอร์โมนเพศในแต่ละบุคคล ในประเทศไทย
มีการจําหน่ายฮอร์โมนเพศอย่างแพร่หลาย ทําให้สาวประเภทสองสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ส่งผลให้มแี นวโน้มการ
ใช้ฮอร์โมนเพศเพิม่ มากขึน้ และพบปญั หาทางด้านยาและอาการไม่พงึ ประสงค์มากขึน้ [3,4] จึงเป็ นทีม่ าของการศึกษา
ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศในสาวประเภทสองในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําไปใช้เป็ น
ข้อมูลพื้น ฐาน และแนวทางในการให้ค วามรู ร่วมทัง้ เฝ้าระวังการใช้ฮอร์โมนเพศในกลุ่ม สาวประเพศสองได้อย่า ง
เหมาะสมและปลอดภัย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นิสติ ชายทีเ่ ป็ นสาวประเภทสองในมหาวิทยาลัยพะเยา ทีล่ งทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2555 ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว จํานวน 100 คน และแจกแบบสอบถาม
แบบลูกโซ่ (snowball sampling)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปได้
่
แก่ อายุ คณะ ระดับการศึกษา โรคประจําตัว
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลในการใช้ยา ประกอบด้วย
2.1 คําถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ฮอร์โมนเพศ ได้แก่ รูปแบบของฮอร์โมนทีใ่ ช้ จุดประสงค์ของการใช้
ผลข้างเคียงแลการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
2.2 คําถามเกีย่ วกับทัศนคติต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิ
เคิรท์ (Likert scales)
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ส่วนที่ 3 แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศเป็ นแบบทดสอบแบบถูกผิด ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิด
ให้ 0 คะแนน
ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจากบทความ ตํารา งานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนว
ทางการสร้างเครื่องมือ และตัวอย่างของเครื่องมือวัดพฤติกรรมและความรูใ้ นการใช้ฮอร์โมนเพศทีม่ ใี นปจั จุบนั
2. ดําเนินการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม
3. ส่งแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ท่านวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อหาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) และภาษาทีใ่ ช้
4. หาค่า IOC (item objective congruence) จากแบบสอบถาม และนํามาปรับปรุงแก้ไข
5. นํ าแบบสอบถามไปใช้กบั นิสติ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมันด้
่ วยวิธขี อง
ครอนบาค (Cronbach)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สํารวจจํานวนสาวประเภทสองในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสาวประเภทสองใน
มหาวิทยาลัยพะเยา และขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และอธิบายแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
3. ให้ผเู้ ข้าร่วมการศึกษาทําแบบสอบถามด้วยตนเอง
4. เมื่อสิน้ สุดการทําแบบสอบถามผูว้ จิ ยั จัดเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดแล้ว ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม ตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด ลงรหัสคะแนนและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ประชากร โดยการแจกแจงความถีแ่ ละร้อยละ
2. วิเคราะห์พฤติกรรม ทัศนคติ ความรู้ ต่อการใช้ฮอร์โมนเพศของสาวประเภทสอง โดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่ากลาง ฐานนิยม และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียนระดับความรู้ ต่อการใช้ฮอร์โมนเพศของสาวประเภทสอง โดยใช้ t-test
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ผลการศึกษา
ลักษณะผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
จากข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบว่าส่วนใหญ่อายุ 19 ปี (ร้อยละ 31.00) อยู่ใน
ชัน้ ปี ท่ี 1 (ร้อยละ 63.00) ไม่มโี รคประจําตัว ไม่สบู บุหรี่ และไม่ด่มื สุรา (ตารางที่ 1)
พฤติ กรรมการใช้ฮอร์โมนเพศ
ผลการศึกษาพบว่า มีสาวประเภทสองที่ใช้ฮอร์โมนเพศ จํานวน 51 คน (ร้อยละ 51.00) และทีเ่ หลืออีก
จํานวน 49 คน (ร้อยละ 49.00) ไม่เคยใช้ฮอร์โมนเพศ ในผูท้ ใ่ี ช้ฮอร์โมนเพศจํานวน 51 คนนัน้ มีกลุ่มเคยใช้แต่ปจั จุบนั
ไม่ใช้แล้ว จํานวน 14 คน ร้อยละ 14.00 และกลุ่มทีย่ งั ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในปจั จุบนั จํานวน 37 คน (ร้อยละ 37.00) โดย
ผู้ใช้มคี าดหวังต่ อการใช้ฮอร์โมนเพศ เพื่อ ช่วยให้ผิวพรรณดีข้นึ (ร้อ ยละ 17.37) ช่วยรักษาสิว (ร้อยละ 16.10)
เพิม่ ขนาดเต้านม (ร้อยละ 15.68) เป็ นต้น ด้านอาการไม่พงึ ประสงค์ พบว่าส่วนใหญ่เกิดอาการเจ็บคัดเต้านม (ร้อยละ
19.61) เหนื่อยง่าย (ร้อยละ 15.69) สับสน มันงง (ร้อยละ 14.71) ซึ่งผู้ใช้ฮอร์โมนเพศส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่แก้ไข
อาการดังกล่าว และยังคงใช้ฮอร์โมนเพศต่อไป (ร้อยละ 56.10) นอกจากนี้แหล่งข้อมูลทีส่ าํ คัญทีท่ ําให้สาวประเภทสอง
ตัดสินใจเลือกใช้ฮอร์โมนเพศ คือ เพื่อน (ร้อยละ 39.00) ร้านยา (ร้อยละ 17.00) และอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 12.00)
ตารางที่ 1 ลักษณะผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา (n=100)
ลักษณะผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
1. อายุ
1) 18 ปี
2) 19 ปี
3) 20 ปี
4) มากกว่า 20 ปี
2. คณะทีศ่ กึ ษา
1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3) คณะนิตศิ าสตร์
4) คณะแพทยศาสตร์
5) คณะเภสัชศาสตร์
6) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
7) คณะวิทยาศาสตร์
8) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
9) คณะศิลปศาสตร์
10) คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
11) คณะสหเวชศาสตร์
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จํานวน (คน)

ร้อยละ

26
31
22
21

26.00
31.00
22.00
21.00

1
4
3
21
13
17
5
4
24
3
5

1.00
4.00
3.00
21.00
13.00
17.00
5.00
4.00
24.00
3.00
3.00

ลักษณะผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
3. ระดับการศึกษา
1) ชัน้ ปี ท่ี 1
2) ชัน้ ปี ท่ี 2
3) ชัน้ ปี ท่ี 3
4) ชัน้ ปี ท่ี 4
5) ชัน้ ปี ท่ี 5
6) ชัน้ ปี ท่ี 6
4. โรคประจําตัว
1) ไม่มโี รคประจําตัว
2) มีโรคประจําตัว
- โรคภูมแิ พ้
- โรคหืด
- โรคไวรัสตับอักเสบ บี
- ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD
- อื่นๆ

จํานวน (คน)
63
15
9
6
5
2

ร้อยละ
63.00
15.00
9.00
6.00
5.00
2.00

79
21
14
4
2
1
2

79.00
21.00
14.00
4.00
2.00
1.00
2.00

ตารางที่ 2 ประวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนเพศ ผลทีค่ าดหวัง อาการไม่พงึ ประสงค์ การแก้ไขอาการไม่พงึ ประสงค์ และ
แหล่งข้อมูลในการใช้ฮอร์โมนเพศ
พฤติ กรรมการใช้ฮอร์โมนเพศ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. ประวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนเพศ
1) ไม่เคยใช้
ั บนั ไม่ใช้แล้ว
2) เคยใช้แต่ปจจุ
3) ปจั จุบนั ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง
2. ผลทีค่ าดหวังก่อนการใช้ฮอร์โมนเพศ
1) ยับยัง้ การร่วงของเส้นผม
2) รักษาสิว
3) เสริมขนาดเต้านม
4) ทําให้สดั ส่วนมีลกั ษณะเหมือนเพศหญิง
5) ช่วยให้ผวิ พรรณดีขน้ึ
6) ลดความมันของเส้นผม
7) ลดความมันบนใบหน้า
8) ลดปริมาณขนตามร่างกาย
9) ลดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย
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49
14
37

49.00
14.00
37.00

3
38
37
27
41
1
30
34
25

1.27
16.10
15.68
11.44
17.37
0.42
12.71
14.41
10.59

พฤติ กรรมการใช้ฮอร์โมนเพศ
3. อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ฮอร์โมนเพศ
1) ปวดศีรษะ
2) คลื่นไส้ อาเจียน
3) เหนื่อยง่าย
4) เจ็บคัดเต้านม
5) นํ้าหนักตัวเพิม่
6) ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
7) สับสน มึนงง
8) อื่นๆ
4. การแก้ปญั หาเมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
ั
1) ไม่แก้ปญหาใดๆ
และยัง ใช้ฮอร์โมนเพศต่อไป
2) หยุดใช้ฮอร์โมนเพศ
3) เปลีย่ นไปใช้ฮอร์โมนเพศยีห่ อ้ อืน่
4) ไปพบแพทย์
5) อื่นๆ
- เว้นระยะห่างในการรับประทาน
- รับประทานก่อนนอน
- ไม่ระบุ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

9
12
16
20
15
14
15
4

8.82
11.76
15.69
19.61
14.71
13.73
14.71
0.98

23
8
3
0

56.10
19.51
7.32
0.00

3
3
1

7.32
7.32
2.44

เมื่อ พิจ ารณาสาวประเภทสองจํา นวน 14 คน ที่ป จั จุ บ ัน เลิก ใช้ฮ อร์โ มนเพศแล้ว พบว่ า สาเหตุ ท่ีห ยุ ด ใช้
เนื่องจาก พึงพอใจต่อลักษณะทีต่ นเป็ นอยู่ (ร้อยละ 26.09) ตระหนักถึงผลเสียทีจ่ ะได้รบั จากการใช้ฮอร์โมนเพศ (ร้อยละ
21.74) เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ (ร้อยละ 17.39) และร่างกายไม่มเี ปลี่ยนแปลงตามความคาดหวัง (ร้อยละ 17.39)
(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 ประวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนเพศ ผลทีค่ าดหวัง อาการไม่พงึ ประสงค์ การแก้ไขอาการไม่พงึ ประสงค์ และ
แหล่งข้อมูลในการใช้ฮอร์โมนเพศ (ต่อ)
พฤติ กรรมการใช้ฮอร์โมนเพศ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
5. แหล่งข้อมูลทีท่ าํ ให้ตดั สินใจเลือกใช้ฮอร์โมนเพศ
1) โรงพยาบาล
2) คลินิก
3) ร้านขายยา
4) เพื่อน
5) ญาติ
6) นิตยสาร/วารสาร
7) อินเตอร์เน็ต
8) ป้ายโฆษณา
9) แผ่นพับ
10) โทรทัศน์
11) วิทยุ
12) อื่นๆ

5
10
17
39
4
6
12
1
4
1
0
1

5.00
10.00
17.00
39.00
4.00
6.00
12.00
1.00
4.00
1.00
0.00
1.00

ตารางที่ 3 สาเหตุการหยุดใช้ฮอร์โมนเพศในผูท้ เ่ี คยใช้ฮอร์โมนเพศ
เคยใช้แต่ปัจจุบนั ไม่ใช้แล้ว (n=14)

สาเหตุที่ทาํ ให้หยุดใช้ฮอร์โมนเพศ

จํานวน (ความถี)่
4

ร้อยละ
17.39

2. เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์

4

17.39

3. ตระหนักถึงผลเสียจากฮอร์โมนเพศ

5

21.74

4. ขาดกําลังทรัพย์ในการซือ้

2

8.70

5. พึงพอใจในลักษณะทีต่ นเป็ นอยู่

6

26.09

6. อื่นๆ

2

8.70

1. ผลการใช้ฮอร์โมนเพศไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง

จากการสํารวจรูปแบบของฮอร์โมนเพศทีน่ ิยมใช้ทงั ้ ในกลุ่มทีเ่ คยใช้และกลุ่มทีย่ งั ใช้อยู่ มีความสอดคล้องกัน
คือ ฮอร์โมนเพศรูปแบบรับประทาน มีเพียงส่วนน้อยทีใ่ ช้ฮอร์โมนรูปแบบฉีด นอกจากนี้ไม่พบการใช้รูปแบบอื่นๆ เช่น
แผ่นแปะผิวหนัง แบบเจล เป็ นต้น ยีห่ อ้ ของฮอร์โมนเพศทีส่ าวประเภทสองนิยมใช้ได้แก่ Androcur®, Diane-35® และ
Preme® (ตารางที่ 4)
นอกจากนี้ขอ้ มูลระยะเวลาทีใ่ ช้ฮอร์โมนเพศในกลุ่มทีย่ งั ใช้อยู่นนั ้ ใช้ฮอร์โมนเพศมานานเฉลีย่ 39.70 ± 25.02
เดือน สําหรับส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศในกลุ่ม ที่ย ัง มีก ารใช้อยู่ใ นป จั จุ บนั ร้อ ยละ 75.67 มีปริม าณฮอร์โ มน
เอสโตรเจนของทัง้ หมด โดยมีการใช้ esthynyl estradiol มากกว่า 0.035 มิลลิกรัม แสดงให้เห็นว่า มีการใช้ฮอร์โมน
เพศชนิดรับประทานโดยเฉลี่ยมากกว่า 1 เม็ดต่อวัน เมื่อเทียบกับยาเม็ดฮอร์โมนเพศที่มขี ายในท้องตลาดที่มกั พบ
esthynyl estradiol ไม่เกิน 0.035 มิลลิกรัม สําหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนทีน่ ิยมใช้ ได้แก่ cypoterone acetate (ร้อย
ละ 90.20) รองลงมาคือ desogestrel, hydroxyprogesterone, norethinedrone ตามลําดับ

215

ตารางที่ 4 ฮอร์โมนเพศทีม่ กี ารใช้ในสาวประเภทสอง (n=51)
ชื่อการค้า
ส่วนประกอบ
จํานวน (ความถี)่
®
Androcur
cypoterone acetate 50 mg
15
®
Diane-35
esthynyl estradiol 0.035 mg และ
14
cypoterone acetate 2 mg
Margaret®
esthynyl estradiol 0.05 mg และ
4
ethynodipldiacetate 1 mg
Melodia®
esthynyl estradiol 0.03 mg และ
2
drospirenone 3 mg
Mercilon®
esthynyl estradiol 0.02 mg และ
1
desogestrel 0.15 mg
Oliezz®
1-7 เม็ดแรก: esthynyl estradiol
0.02 mg และ desogestrel 0.025
1
mg, 8-15 เม็ดหลัง :esthynyl
estradiol 0.03 mg และ
desogestrel 0.125 mg
®
Preme
esthynyl estradiol 0.035 mg และ
13
cypoterone acetate 2 mg
Proluton®
Hydroxyprogesterone 250 mg/ml
5
(ยาฉีด)
Sucee®
esthynyl estradiol 0.035 mg และ
3
cypoterone acetate 2 mg
Yasmin®
esthynyl estradiol 0.03 mg และ
3
drospirenone 3 mg
mg = milligram (มิลลิกรัม)

ร้อยละ
24.59
22.95
6.55
3.27
1.63

1.63

21.31
8.19
4.91
4.91

ทัศนคติ ต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ
จากข้อมูลทีแ่ สดงในตารางที่ 5 พบว่า ทัศนคติของสาวประเภทสองต่อการใช้ฮอร์โมนเพศของผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ าร
ใช้ พบว่ามีทศั นคติในระดับมาก เนื่องจากมีแรงกระตุ้นหรือมีแรงจูงใจทีอ่ ยากจะเป็ นผูห้ ญิง โดยเชื่อว่าการใช้ฮอร์โมน
เพศรูปแบบฉีดจะให้ผลเร็วกว่ารูปแบบรับประทาน แต่มวี ธิ กี ารใช้ทย่ี งุ ยากกว่า นอกจากนี้พบว่าทัศคติพบว่าในกลุ่มทีย่ งั
ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในปจั จุบนั มีทศั นคติทด่ี กี ว่ากลุ่มทีห่ ยุดใช้แล้ว (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 5 ทัศนคติต่อการใช้ฮอร์โมนเพศขอผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ ารใช้ฮอร์โมนเพศ
ผลคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติ ต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ
S.D.

ระดับทัศนคติ

1. ราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ ฮอร์โมนเพศ

3.65

0.88

มาก

2. มีความเชื่อว่าหากรับประทานยาคุมกําเนิดในปริมาณ
มากจะทําให้เห็นผลเร็วขึน้
3. การใช้ฮอร์โมนเพศในรูปแบบรับประทานเป็ นวิธที ง่ี ่ายต่อ
การเปลีย่ นแปลงให้ร่างกายมีลกั ษณะเหมือนเพศหญิง
4. ฮอร์โมนเพศแบบฉีดให้ผลเร็วกว่าแบบรับประทาน

3.49

1.00

มาก

3.69

0.81

มาก

4.25

0.74

มาก

5. ท่านตระหนักถึงผลเสียทีจ่ ะเกิดตามมาจากการใช้
ฮอร์โมนเพศ
6. สาวประเภทสองมีการใช้ฮอร์โมนเพศเนื่องจาก
มีแรงกระตุน้ มีแรงจูงใจทีอ่ ยากจะเป็ นผูห้ ญิง

3.65

0.86

มาก

4.29

1.06

มาก

ตารางที่ 6 ระดับทัศนคติต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ
ประวัติการใช้ฮอร์โมนเพศ
เคยใช้แต่ปัจจุบนั ไม่ใช้แล้ว

ปัจจุบนั ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่ อง

จํานวน (คน)

ร้อยละ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

1. ระดับมาก

8

57.14

28

75.67

2. ระดับปานกลาง

5

35.72

9

24.33

3. ระดับน้อย

1

7.14

0

0

ระดับทัศนคติ ต่อการใช้ฮอร์โมนเพศ

ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนเพศ
ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศ พบว่าในกลุ่มผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศใน
ระดับน้อย (9.71±2.34 คะแนน) กลุ่มผู้ทเ่ี คยใช้แต่ปจั จุบนั ไม่ใช้แล้วมีความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศในระดับปานกลาง
(10.64±1.64 คะแนน) กลุ่ ม ผู้ ท่ี ป จั จุ บ ั น ยั ง ใช้ อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ฮอร์ โ มนเพศในระดั บ สู ง
(14.86±1.15คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 7
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศในกลุ่มผูไ้ ม่เคยใช้ กลุ่มผูเ้ คยใช้ และกลุ่มที่
ปจั จุบนั ยังใช้อยู่พบว่า ระดับความรูข้ องกลุ่มทีเ่ คยใช้มคี วามรูไ้ ม่ต่างจากกลุ่มไม่เคยใช้เลย (p=0.948) ขณะทีก่ ลุ่มทีย่ งั
ใช้ฮอร์โมนเพศอยู่นนั ้ มีความรูส้ งู กว่ากลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p = 0.046) แต่เมื่อพิจาณาเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มทีห่ ยุดใช้แล้วกับกลุ่มทีย่ งั ใช้รรู้ ะดับความรูไ้ ม่แตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.362)
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ตารางที่ 7 ประวัติการใช้ฮอร์โมน ผลรวมคะแนนเฉลี่ย ค่ากลาง ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้เกี่ยวกับ
ฮอร์โมนเพศ ระดับความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศ
กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
ั บนั ไม่ใช้แล้ว
ไม่เคยใช้
เคยใช้แต่ปจจุ
ปจั จุบนั ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนเฉลีย่ (±SD)
9.71 ± 2.34
10.64 ± 1.64
14.86 ± 1.15
ระดับความรู*้
น้อย
ปานกลาง
มาก
p – value
0.046**
0.948π
0.362***
หมายเหตุ: *ระดับคะแนน 0 - 10.33
หมายถึง
มีความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศน้อย
10.34 –12.67 หมายถึง
มีความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศปานกลาง
12.68 ขึน้ ไป
หมายถึง
มีความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศมาก
*
ั บนั ไม่ใช้แล้ว
เทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้ฮอร์โมนเพศ, ***เทียบกับกลุม่ ทีเ่ คยใช้แต่ปจจุ

วิ จารณ์และสรุปผล
จากข้อค้นพบทีไ่ ด้จาการศึกษาวิจยั ผูศ้ กึ ษาได้นําประเด็นทีค่ วรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ลักษณะผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั สามารถแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้ฮอร์โมนเพศ 2) กลุ่มที่
เคยใช้แต่ปจั จุบนั ไม่ใช้แล้ว และ 3) กลุ่มทีย่ งั คงใช้อยู่ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าทีท่ ําการศึกษาในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและสาวประเภทสองในคณะโชว์คาบาเร่ตอ์ ลั คาซาร์ และจากชมรมศูนย์ซสิ เตอร์พทั ยา [3,4]
2. งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของการใช้ฮอร์โมนเพศในสาวประเภทสองคือ การสร้างผิวพรรณที่
สวยงาม รักษาสิว และ เพิม่ ขนาดของเต้านม ซึ่งพิจารณาตามการแสดงออกทางเพศวิถพี บว่า ทุกเพศยอมต้องการ
แสดงลักษณะทางเพศทีเ่ ป็ นอัตลักษณ์ของตนทัง้ มิตทิ างการนําเสนอร่างกายและพฤติกรรมกริยา[1] เช่นเดียวกลับกลุ่ม
สาวประเภทสองในการศึกษาอื่นๆที่มกั มีวตั ถุ ประสงค์ในการใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อหวังผลทางการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา [3,4] ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดจากฤทธิทางเภสั
ชวิทยาของฮอร์โมนเพศ เช่นฤทธิในการต้
านฮอร์โมน
์
์
เพศชายของ cypoteroneacetate[2,8,9]
3. อาการข้างเคียงทีพ่ บบ่อยได้แก่ เจ็บคัดเต้านม เหนื่อยง่าย และนํ้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์
ที่สอดคล้องกับการศึกษาหลายการศึกษา[3,4] โดยอาการเหล่านี้จะพบได้บ่อยในสตรีท่รี บั ประทานยาคุมกําเนิด
โดยทัวไปสาเหตุ
่
มกั เกิดจากการได้รบั ฮอร์โมนเอสโตรเจนในขนาดทีส่ งู [8] ซึง่ หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่า
กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั esthynyl estradiol มากกว่า 0.035 มิลลิกรัมต่อวัน พบอาการเจ็บคัดเต้านม เหนื่อยง่าย
และนํ้ าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ไม่แตกต่างกันระหว่างทัง้ สองกลุ่ม (p = 0.40, 0.67, 0.18 ตามลําดับ) ขณะทีอ่ าการไม่พงึ
ประสงค์ในผูท้ ไ่ี ด้รบั esthynyl estradiol มากกว่า 0.035 มิลลิกรัมต่อวัน พบได้มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั esthynyl estradiol
น้ อ ยกว่ า 0.035 มิลลิก รัม ต่ อ วัน อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติคือ คลื่น ไส้อ าเจีย น (p=0.015) และปวดเมื่อ กล้า มเนื้ อ
(p=0.017) ถึงแม้ว่าจะเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ขน้ึ กลับพบว่าผูใ้ ช้ฮอร์โมนเพศส่วนมากเลือกทีจ่ ะไม่แก้ไข้ปญั หาใดๆ
และยังคงใช้ฮอร์โมนเพศอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้อาจมีสมั พันธ์กบั ทัศนคติท่สี าวประเภทสองมีแรงจูงใจที่จะเป็ นเพศหญิง
ส่งผลให้เลือกใช้ฮอร์โมนเพศต่อไป
4. แหล่งข้อ มูลที่สําคัญในการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพื่อน ร้านยา และ
อินเทอร์เน็ต ซึง่ การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงผลการศึกษาทีส่ ะท้อนความสําคัญของกลุ่มเพื่อน ว่าเป็ นแหล่งข้อมูลหลักใน
การส่ง เสริมให้เกิดการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนเพศ เนื่ องจากเป็ นกลุ่ มคนที่ใ ช้ชีวิตร่ วมกัน มีว ัฒนธรรมและแนวคิด ที่
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คล้ายคลึงกัน จึงเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจ ซึง่ จะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการ
ใช้ฮอร์โมนเพศ รวมถึงรูปแบบฮอร์โมนทีเ่ ลือกใช้ [3,4]
5. จากผลการศึกษาด้านทัศนคติต่อการใช้ฮอร์โมนเพศพบว่า สาวประเภทสองมีการใช้ฮอร์โมนเพศเนื่องจาก
มีแรงกระตุ้นมีแรงจูงใจที่อยากจะเป็ นผู้หญิง ฮอร์โมนเพศหญิงแบบฉีดให้ผลเร็ว กว่าแบบรับประทาน และการใช้
ฮอร์โมนเพศในรูปแบบรับประทานเป็ นวิธที ง่ี ่ายต่อการเปลีย่ นแปลงให้ร่างกายมีลกั ษณะเหมือนเพศหญิง จากการศึกษา
ในกลุ่มสาวประเภทสองในคณะโชว์คาบาเร่ตอ์ ลั คาซาร์และจากชมรมศูนย์ซสิ เตอร์พทั ยามีทศั นคติในการใช้ฮอร์โมนว่า
เป็ นสิง่ ทีง่ ่ายทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงให้มลี กั ษณะเหมือนเพศหญิง [4] เมื่อพิจารณาร่วมกันจะพบว่า ทัง้ สองกลุ่มมี
แรงจูงใจทีอ่ ยากจะมีลกั ษณะเหมือนเพศหญิง จึงมีทศั นคติต่อการใช้ฮอร์โมน ว่าเป็ นวิธที ง่ี ่ายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงลักษณะ
ให้ได้ตามต้องการ
เมื่อเปรียบเทียบระดับทัศนคติต่อการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มทีป่ จั จุบนั ยังใช้ฮอร์โมน
เพศหญิงอยู่มรี ะดับทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ฮอร์โมนเพศหญิง ซึง่ จากผลของระดับทัศนคติต่อการใช้ฮอร์โมนเพศใน
ระดับมากอาจเป็ นอีกปจั จัยทีส่ ่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมการใช้ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มทีป่ จั จุบนั ยังใช้อยู่เช่น เชื่อ
ว่าฮอร์โมนจะทําให้เกิดลักษณะเหมือนเพศหญิง และเมื่อได้ใช้ฮอร์โมนสามารถให้ผลได้จริง จึงทําให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อ
การใช้ฮอร์โมน และส่งผลให้มกี ารใช้ฮอร์โมนอย่างต่อเนื่อง
6. ความแตกต่างระหว่างความรูข้ องกลุ่มตัวอย่างทีแ่ บ่งตามประวัตกิ ารใช้ฮอร์โมน ในกลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้ฮอร์โมน
กลุ่มทีเ่ คยใช้แต่ปจั จุบนั หยุดใช้แล้ว และกลุ่มทีป่ จั จุบนั ยังใช้อยู่พบว่าในกลุ่มผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศ
หญิงในระดับน้อย กลุ่มผูท้ เ่ี คยใช้แต่ปจั จุบนั ไม่ใช้แล้วมีความรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศหญิงในระดับปานกลาง และกลุ่มผูท้ ่ี
ปจั จุบนั ยังใช้อยู่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับฮอร์โมนเพศหญิงในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบความรูร้ ะหว่างกลุ่ม พบว่าระดับความรู้
ในกลุ่มผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้ฮอร์โมนเพศหญิงกับผูท้ ป่ี จั จุบนั ยังใช้อยู่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.46) ส่วน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารใช้ฮอร์โมน คือ กลุ่มทีเ่ คยใช้แต่ปจั จุบนั หยุดใช้แล้ว และกลุ่มทีป่ จั จุบนั ยังใช้อยู่ จะพบว่าจะมีระดับ
ความรูม้ ากกว่าในกลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้ฮอร์โมน อาจเกิดจากผูท้ ม่ี กี ารใช้ฮอร์โมนมีการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับฮอร์โมนมากกว่า
ผู้ท่ไี ม่เคยใช้ รวมทัง้ ประสบการณ์ และระยะเวลาในการใช้ฮอร์โมน ซึ่งปจั จัยเหล่านี้น่าจะส่งผลต่อความรู้เกี่ยวกับ
ฮอร์โมนเพศหญิง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการขยายกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาให้มจี าํ นวนมากขึน้ โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มคี วาม
หลากหลายในเรื่องของ อายุ และอาชีพหรืออาจพิจาณาการทําวิจยั เชิงคุณภาพทีอ่ าจได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับทัศคติและ
พฤติกรรมด้านอื่นๆ มากขึน้
2. ควรศึกษาถึงอาการไม่พงึ ประสงค์ของการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงของสาวประเภทสองในระยะยาว
โดยเฉพาะในกลุ่มทีย่ งั ไม่มกี ารผ่าตัดแปลงเพศทีข่ อ้ มูลด้านความปลอดภัยยังมีอย่างจํากัด เพื่อใช้เป็ นแนวในการ
ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจเกิดขึน้ และใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาแนวทางการใช้ท่ี
เหมาะสมต่อไป
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219

เอกสารอ้างอิ ง

1. กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล . เพศวิถีท่ีกํ า ลัง เปลี่ย นแปลงไปในสัง คมไทย. ใน: สุรีพ ร พัน พึ่ง , ลาลี สัน ภู ว รรณ์ ,
บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 7 : ประชากรและสังคม; 2554; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ. หน้า 44 – 66.
2. ณัฐวุธ สิบหมู่. เภสัชวิทยาของฮอร์โมนในระบบสืบพันธ์. ใน : ณัฐวุธ สิบหมู่(บรรณาธิการ). เภสัชวิทยา: เนื้อหา
สําคัญและแบบฝึกหัด. กรุงเทพฯ: โฮลิสติกพับลิชชิง่ ; 2552. หน้า 457-71.
3. วทัญ�ูโต เจริญนิรตั ศิ ยั , วนาลี คุณทน. พฤติกรรมการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร.[ปริญญานิพนธ์เภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.
4. ธนวัฒน์ จัตตุวฒ
ั นา, สืบสกุลปลอดโปร่ง. การศึกษาระบาดวิทยาของการใช้ยาฮอร์โมนเพศในเพศชาย. [ปริญญา
นิพนธ์เภสัชศาสตรบัณฑิต].กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยมหิดล; 2459.
5. Lidegaard O, Lokkegaard E, Jensen A, Skovlund CW, Keiding N. Thrombotic stroke and myocardial
infarction with hormonal contraception. N Engl J MED 2012; 366(24): 2257-66.
6. Lidegaard O, Lokkegaard E, Svendsen AL, Agger C. Hormonal contraception and risk of venous
thromboembolism: national follow-up study. BMJ 2009;334:b2890.
7. Winter S. Thai transgenders in focus: their beliefs about attitudes towards and origins of transgender. Int
J Transgenderism 2006;9:47-52.
8. Chrousos GP. The gonadal hormones & inhibitors. In: katzung BG, editor. Basic & Clinical
Pharmacology, 11th ed. NewYork.McGrawHill. 2009. p 699 – 725.
9. Giltay EJ, Gooren LJG.Effects of sex steroid derivation/ administration on hair growth and skin sebum
production in transsexual males and females.J ClinEndocrinolMetab 2000;85:2913-21.

220
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความรูพ้ น้ื ฐานและทัศนคติเกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้แบบสอบถามทําการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2555 และสุ่มตัวอย่างนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1-4
จํานวน 500 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ผลโดยแบ่งระดับความรูอ้ อกเป็ น 5 ระดับ คือ ไม่มคี วามรู้ มี
ความรูน้ ้อย มีความรูป้ านกลาง มีความรูด้ ี และมีความรูด้ มี าก ค่าความเทีย่ งของเครื่องมือวิจยั เท่ากับ 0.62 ผลการวิจยั
พบว่านิสติ ส่วนใหญ่รู้จกั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน (ร้อยละ 94.50) โดยมีจํานวนนิสติ หญิงและนิสติ ชายที่รู้จกั ยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉินใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 94.34, 94.81 ตามลําดับ) และส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ
13.78) เมื่อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความรู้ของนิสติ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่มคี วามรู้ (ร้อยละ 49.21) และเมื่อ
วิเคราะห์กลุ่มย่อย พบว่า นิสติ มีความรู้ด้านข้อบ่งใช้มากที่สุด (ร้อยละ 73.68) และมีความรู้ด้านความปลอดภัยและ
ผลข้างเคียงน้อยที่สุด (ร้อยละ 35.98) สําหรับด้านทัศนคติ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินเป็ น
วิธแี ก้ไขที่ดที ่สี ุดในการป้องกันการตัง้ ครรภ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์ (ร้อยละ 88.10) หาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา (ร้อยละ
84.13) และไม่เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ โรคหนองในได้ เป็ น
ต้น (ร้อยละ 83.86) การวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่านิสติ มหาวิทยาลัยพะเยายังมีความเข้าใจบางส่วนทีไ่ ม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัยและผลข้างเคียงของยา ดังนัน้ เภสัชกรต้องให้ความสําคัญกับการให้ขอ้ มูลการใช้ยาทีถ่ ูกต้องกับผูม้ า
รับบริการ รวมทัง้ สร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการคุมกําเนิดเพื่อลดปญั หาพฤติกรรมทางเพศทีเ่ กิดในสังคม
คําสําคัญ: ความรู้ ทัศนคติ ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
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Abstract

This study aimed to explore knowledge of and attitude towards emergency contraceptive pills in the
systematic sampling of 500 undergraduate students at the University of Phayao. The study was conducted in
December 2012 by using validated questionnaire with reliability of 0.62. The result had shown that the
majority of respondents were familiar with emergency contraceptive pills (94.50%) with similar percentage of
both male and female (94.81% and 94.34% respectively), and 13.78% of them used the internet as the
source of information about emergency contraceptive pills. Nevertheless, when the knowledge of using
emergency contraceptive pills was analyzed and classified into 5 groups including insufficient, few, moderate,
good, and excellent knowledge, the result had shown that approximately the half of respondents had
insufficient knowledge. Furthermore, the result from subgroup analysis had demonstrated that 73.68% of
respondents knew just the indication of emergency contraceptive pills, as opposed to merely 35.98% of
respondents understood adverse effects of emergency contraceptive pills. Among all respondents, 88.10%
considered using emergency contraceptive pills as the best way to prevent unintended pregnancy, while
84.13% believed that emergency contraceptive pills can be accessed easily. And 83.86% of them believed
that using emergency contraceptive pills cannot prevent sexually transmitted diseases such as AIDS, and
gonorrhea. In conclusion, misconceptions concerning the use of emergency contraceptive pills require
pharmacists to provide the patients more accurate and appropriate information. If this action is taken, the
sexual behavior problems occurring in today’s society will become less severe.
Key words: Knowledge, Attitude, Emergency contraceptive pill

บทนํา

ในสัง คมป จั จุ บ ัน ผู้ห ญิง ส่ว นใหญ่ มีก ารตัง้ ครรภ์ไ ม่ พึง ประสงค์ม ากขึ้น จากข้อ มูล ทางคลินิ ก ของสมาคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็ นการสํารวจหญิง
ตัง้ ครรภ์จํานวน 6.3ล้านคน พบว่า ปญั หาการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ โดยร้อยละ 49 เป็ น
การตัง้ ครรภ์แบบไม่ได้ตงั ้ ใจ และร้อยละ 20 มีความต้องการทําให้ตนเองแท้งบุตร [8] ซึง่ ในประเทศไทยพบรายงาน
เกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นทีม่ คี วามเชื่อเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปเช่นเดียวกัน นอกจากนี้
อายุเฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกยังมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ จากงานวิจยั เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
และรูปแบบพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า วัยรุ่นและเยาวชนร้อยละ
66.20 มีความเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็ นเรื่องธรรมดาทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์กบั คนรักได้ อายุเฉลีย่ ในการมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกคือ 15.9 ปี โดยเพศชายมีอายุเฉลีย่ การมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกน้อยกว่าเพศหญิง ในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
วัยรุ่นชายร้อยละ 29.9 และหญิงร้อยละ 35.2 เท่านัน้ ทีใ่ ช้ถุงยางอนามัยและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ด้วยเหตุน้จี งึ ส่งผล
กระทบให้มกี ารตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์มากขึน้ [1] นอกจากนี้ยงั พบว่าวัยรุ่นบางส่วนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน จึง
ทําให้มกี ารใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอย่างแพร่หลายมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมู่นกั เรียน นักศึกษา ซึง่ จากข้อมูล
ทางสถิตใิ นปี 2554 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 47.73 ของผูท้ ม่ี าซือ้ ยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉินในร้านยามีช่วงอายุเพียง 16-20 ปี ซึง่ ยอดจําหน่ายยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจเนื่องจากหา
ซือ้ ได้ง่ายตามร้านขายยาทัวไป
่ มีวธิ กี ารรับประทานทีไ่ ม่ยุ่งยาก สามารถรับประทานได้ทนั ทีหลังมีเพศสัมพันธ์ และ
ราคาไม่แพง ประกอบกับความรูแ้ ละทัศนคติท่ไี ม่ถูกต้องเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน [2] ซึง่ จากบทความ ยาคุม
ฉุ ก เฉิ น “เรื่อ งจริง ที่ผู้ห ญิง ต้อ งรู้” ของ ภญ. พิช ญา ดิล กพัฒ นมงคล ภาควิช าเภสัช กรรม คณะเภสัช ศาสตร์
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มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระบุความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินหลายประการ ดังนี้ การใช้ยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุ กเฉินเพื่อคุมกําเนิดในระยะยาวได้ ใช้เป็ นยาทําแท้งได้ ป้ องกันโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ได้ สามารถ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้ 100% และสามารถใช้แทนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดแผงธรรมดา ซึง่ วัตถุประสงค์ทแ่ี ท้จริงของการ
นํายาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินมาใช้นนั ้ คือ การใช้เพื่อคุมกําเนิดในหญิงทีเ่ สีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ในกรณีท่ี
เกิดความผิดพลาดในการคุมกําเนิดด้วยวิธอี ่นื (เช่น ถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือรัว,่ การลืมกินยาคุมกําเนิด เป็ นต้น)
หรือใช้ในกรณีทผ่ี หู้ ญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็ นต้น [3] โดยปญั หาดังทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้นนี้ คนในสังคมไทยยังไม่
ตระหนักถึงความสําคัญของปญั หาและปญั หาไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจัง เนื่องจากการแก้ปญั หาดังกล่าวจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝา่ ยเพื่อสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทําการศึกษา
วิจยั เกี่ยวกับความรู้พ้นื ฐานและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินของนิสติ นักศึกษาในสถานศึกษาที่
สามารถเก็บข้อมูลได้สะดวกและมีความเสีย่ งต่อการเกิดปญั หาการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยเลือกมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็ นพื้นทีใ่ นการศึกษานําร่อง และเพื่อเป็ นแนวทางในการให้ความรู้ทถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน
ั
รวมถึงนําผลการศึกษาทีไ่ ด้มาจัดเก็บเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อนําไปสูแ่ นวทางการป้องกันและแก้ปญหาเรื
่องเพศในอนาคต

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานและทัศนคติเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินของ
นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาปี การศึกษา 2555 ทีก่ ําลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาชัน้ ปี ท่ี 1-4 อายุตงั ้ แต่ 18-23 ปี ทัง้ เพศหญิงและชาย โดยผูว้ จิ ยั ทําการสุ่มเลือกตัวอย่างอย่างเป็ น
ระบบ (Systematic sampling) จํานวน 500 คน ซึง่ มีสดั ส่วนตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทนของแต่ละคณะในสัดส่วนทีเ่ ท่าๆ กัน
ทัง้ หมด 14 คณะ และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในงานวิจยั รายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามวัด ความรู้พ้ืน ฐานและทัศ นคติข องผู้เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย เกี่ย วกับ การใช้ย าเม็ด คุ ม กํา เนิ ด ฉุ ก เฉิ น
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ตอนที่ 1 คําชีแ้ จงในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ เป็ นรายละเอียดเกีย่ วกับ เพศ อายุ คณะทีก่ ําลัง
ศึกษา และชัน้ ปี
ตอนที่ 3 การสํารวจเกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
3.1 การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน สอบถามการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ยา
เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินทีเ่ คยได้รบั
3.2 คําถามด้านความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน โดยแบ่งเป็ นหัวข้อ ได้แก่ ข้อบ่งใช้,
วิธกี ารใช้, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
3.3 คําถามด้า นทัศ นคติเ กี่ย วกับ การใช้ย าเม็ด คุม กําเนิ ด ฉุ ก เฉิน โดยแบ่ ง เป็ น หัว ข้อ ได้แ ก่ ข้อ บ่ง ใช้,
พฤติกรรมการใช้, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ซึ่ง เนื้ อ หาในแบบสอบถาม คณะผู้วิจ ัยพัฒ นาจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึก ษาเชิง คุ ณภาพ
เครื่องมือทุกชุดได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน และตรวจสอบ
ความเทีย่ ง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วธิ ขี องคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder- Richardson) สูตร KR-20 ได้
เท่ า กับ 0.62 และตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ โดยหาค่ า ความยากง่ า ย (Difficulty) และค่ า อํา นาจจํ า แนก
(Discrimination Power)
การเก็บข้อมูล โครงการวิจยั ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจยั มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้โดยประสานงานกับบุคคลกลางเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ 1.) ชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์งานวิจยั และขัน้ ตอนการทําแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง 2.) แจ้งให้ทราบถึง
223

การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ และสอบถามความสมัครใจในการให้ขอ้ มูล 3.) แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง และให้บุคคลกลาง
เก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนแก่ผทู้ าํ วิจยั 4.) รวบรวมผลจากแบบสอบถามและนําผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสํารวจจัดเป็ นข้อมูลแบบปฐมภูมิ เนื่องจากเป็ นข้อมูลทีร่ วบรวมขึน้ ใหม่
จากแหล่ง ข้อ มูล เป็ น ข้อ มูลเชิงปริม าณ วิเ คราะห์โ ดยใช้ส ถิติพ้ืนฐานความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างระดับความรูพ้ น้ื ฐาน ทัศนคติ กับเพศ อายุ และคณะทีก่ ําลังศึกษาอยู่
ตามลําดับ

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นระยะเวลา 1 เดือน จํานวน
แบบสอบถามที่แจกให้กบั กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 500 ฉบับ ได้รบั กลับคืนมา 413 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 82.6 คัด
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ออก 13 ฉบับ คือแบบสอบถามที่ตอบคําถามไม่ครบทุกข้อ ทําสัญลักษณ์อ่นื นอกจาก
เครื่องหมายที่กําหนด และกลุ่มตัวอย่างระบุคําตอบมากกว่า 1 คําตอบ (ยกเว้นข้อที่ระบุว่า “ตอบได้มากกว่า 1
คําตอบ”) คงเหลือแบบสอบถามทีน่ ํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 80 ของจํานวนแบบสอบถามที่
แจกทัง้ หมด
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง จํานวนนิสติ กลุ่มตัวอย่างตัง้ แต่ชนั ้ ปี ท่ี 1-4 ประจําปี การศึกษา 2555 มีจํานวน
ทัง้ สิน้ 15,051 คน จาก 14 คณะ ทําการสุม่ เลือกกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นตัวแทนแต่ละคณะมาในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันรวมทัง้ หมด
500 คน ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน 413 ฉบับ พบว่า จํานวนตัวแทนของนิสติ กลุ่มตัวอย่างแต่ละคณะอยู่ในช่วงจํานวน
นิสติ ตัวอย่างที่ยอมรับได้ ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ท่ไี ม่อยู่ในช่วงจํานวนนิสติ ตัวอย่างที่
ยอมรับได้ จึงถือว่ายังเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ดเี พียงพอ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะประชากร
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน
เพศ
ชาย
135
หญิง
265
รวม
400
อายุ
41
≤ 18 ปี
19 ปี
160
20 ปี
94
21 ปี
79
22 ปี
23
3
≥ 23 ปี
รวม
400
x̄ = 18.71 SD = 1.45 MAX = 23 MIN = 18
คณะที่ศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
24
224

ร้อยละ
33.75
66.25
100.00
10.25
40.00
23.50
19.75
5.75
0.75
100.00

6.00

ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
คณะนิตศิ าสตร์
คณะวิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปะศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รวม
ระดับชัน้ ปี การศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
รวม

จํานวน
37
10
28
51
15
74
44
9
6
16
18
62
6
400

ร้อยละ
9.25
2.50
7.00
12.75
3.75
18.50
11.00
2.25
1.50
4.00
4.50
15.50
1.50
100.00

180
103
76
41
400

45.00
25.75
19.00
10.25
100.00

แบบสอบถามทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 400 คน เพศชาย
จํานวน 135 คน (ร้อยละ 33.75) เพศหญิงจํานวน 265 คน (ร้อยละ 66.25) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 19 ปี (ร้อยละ
40) รองลงมา อายุ 20 ปี (ร้อยละ 23.25) และอายุ 21 (ร้อยละ 19.75) โดยมีอายุเฉลีย่ 18.71 ปี (S.D.= 1.45) อายุ
สูงสุด 23 ปี ตํ่าสุด 18 ปี
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน (ร้อยละ
94.50) โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายรูจ้ กั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินใกล้เคียงกับเพศหญิง (ร้อยละ 94.81, 94.34 ตามลําดับ)
กลุ่มตัวอย่างชัน้ ปี ท่ี 3 รูจ้ กั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินมากทีส่ ุด (ร้อยละ 97.37) รองลงมาคือ ชัน้ ปี ท่ี 2 (ร้อยละ 97.02),
ชัน้ ปี ท่ี 4 (ร้อยละ 92.68) และชัน้ ปี ท่ี 1 (ร้อยละ 92.22) ตามลําดับ ช่วงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 23 ปี รู้จกั ยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุ กเฉินมากทีส่ ุด (ร้อยละ 100) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21 ปี (ร้อยละ 98.73), 20 ปี (ร้อยละ 96.74), 19 ปี
(ร้อยละ 95.00) และ 22 ปี (ร้อยละ 86.96) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ุด โดยคิดเป็ นร้อย
ละ 13.78 ของแหล่งข้อมูลทัง้ หมด โดยทัง้ กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงได้รบั ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตใกล้เคียงกัน
(ร้อยละ 13.72, 13.81 ตามลําดับ)
แบ่งตามชัน้ ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างชัน้ ปี ท่ี 1 ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากการอบรมมาก
ทีส่ ุด (ร้อยละ 13.51) กลุ่มตัวอย่างชัน้ ปี ท่ี 2 ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากเพื่อนมากทีส่ ุด (ร้อยละ
14.29) กลุ่มตัวอย่างชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ุด (ร้อยละ
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17.02, 19.75ตามลําดับ) แบ่งตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับ
ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินจากการอบรมมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 13.51) กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 20 ปี ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุ กเฉินจากหนังสือและเอกสารวิชาการมากทีส่ ุด (ร้อยละ 13.38) กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 21 ปี ได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด (ร้อยละ 17.41) กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 22 ปี ได้รบั ข้อมูล
เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด (ร้อยละ 20.27) และกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 23 ปี ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินจากบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อนมากที่สุด (ร้อยละ
18.18) ดังตารางที่ 2
ด้านความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 กลุ่ม คือ 1.) ความรูพ้ น้ื ฐาน
เกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินในแต่ละด้าน แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ 1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับด้านข้อบ่งใช้ 1.2 ด้าน
วิธกี ารใช้ 1.3 ด้านประสิทธิภาพ 1.4 ด้านความปลอดภัยและผลข้างเคียง 2.) ระดับความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉินในแต่ละด้าน
กลุ่มตัวอย่างทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินในด้านข้อบ่งใช้มาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพ ด้านวิธกี ารใช้ และด้านความปลอดภัยและผลข้างเคียง ตามลําดับ โดยทัง้ เพศชาย
และเพศหญิงส่วนใหญ่มรี ะดับความรูพ้ น้ื ฐานอยู่ทร่ี ะดับไม่มคี วามรู้
เมื่อนํามาแยกวิเคราะห์ตามชัน้ ปี พบว่าชัน้ ปี ท่ี 1-4 มีความรูพ้ น้ื ฐานด้านข้อบ่งใช้มากทีส่ ุด โดยกลุ่มตัวอย่าง
ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ส่วนใหญ่มรี ะดับความรูพ้ น้ื ฐานอยู่ทร่ี ะดับไม่มคี วามรู้
และแยกวิเคราะห์ตามระดับอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุมคี วามรูพ้ น้ื ฐานด้านข้อบ่งใช้มากทีส่ ุด โดยกลุ่มตัวอย่าง
ระดับอายุ ≤ 18 ปี -22 ปี ระดับความรู้พน้ื ฐานอยู่ทไ่ี ม่มคี วามรูแ้ ละกลุ่มตัวอย่างระดับอายุ ≥ 23 ปี ระดับความรู้
พืน้ ฐานอยู่ทร่ี ะดับน้อย
ด้านทัศนคติเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน โดยแบบสอบถามด้านทัศนคติเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน
ตามเครื่องมือวิจยั แบ่งเป็ น 4 ด้านได้แก่ 1.) ด้านข้อบ่งใช้ 2.) พฤติกรรมการใช้ 3.) ประสิทธิภาพ 4.) ความปลอดภัย
และผลข้างเคียง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มที ศั นคติทเ่ี ห็นด้วยในด้านข้อบ่งใช้เกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินเป็ นวิธกี าร
แก้ไขปญั หาทีด่ ที ส่ี ุดเมื่อการคุมกําเนิดปกติผดิ พลาด (ร้อยละ 88.10) และไม่เห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ การรับประทานยา
เม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถทําให้แท้งได้ (ร้อยละ 70.13)
ด้านพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินสามารถหาซือ้ ได้ง่าย
ตามร้านขายยาทัวไป
่ (ร้อยละ 84.13) และไม่เห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินมีความสะดวกกว่าการใช้
ถุงยางอนามัย (ร้อยละ 70.90)
ด้านประสิทธิภาพทีก่ ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน 1
กล่อง มีผลคุมกําเนิดได้ตลอดทัง้ วันทีร่ บั ประทาน (ร้อยละ 26.98) และไม่เห็นด้วยมากทีส่ ดุ คือ ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้ 100 % (ร้อยละ 75.13)
ด้านความปลอดภัยและผลข้างเคียงทีก่ ลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดเห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินเป็ น
วิธกี ารคุมกําเนิดทีม่ ผี ลข้างเคียงน้อยกว่ายาเม็ดคุมกําเนิดธรรมดา (ร้อยละ 31.22) และไม่เห็นด้วยมากทีส่ ุด คือ ยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉินป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ เช่น โรคเอดส์ โรคหนองใน เป็ นต้น (ร้อยละ 83.86)
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละการรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
การรับรูข้ ้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิ ดฉุกเฉิ น
1. การรูจ้ กั ยาเม็ดคุมกําเนิ ดฉุกเฉิ น
2. แหล่งข้อมูลของผูท้ ี่รจู้ กั ยาเม็ดคุมกําเนิ ดฉุกเฉิ น
หมายเหตุ:
A: หนังสือหรือเอกสารวิชาการ
B: หนังสือทัวไป
่
C: วิทยุ
D: โทรทัศน์
E: อินเตอร์เน็ต
F: hotline (สายด่วน) G: การอบรม
H: บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร
I: ร้านขายยา
J: เพื่อน
K: คู่รกั /คู่นอน
L: ญาติ
M: การรณรงค์
N: อื่นๆ

ผูท้ ร่ี จู้ กั
ผูท้ ไ่ี ม่รจู้ กั
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
คน
ร้อยละ
378
94.50
22
5.50
แหล่งข้อมูล
ร้อยละ
E
13.78
J
12.15
G
11.15
A,H
10.06
B
9.06
I
8.20
M
8.13
D
7.97
L
3.17
C
2.55
K
2.40
N
0.62
F
0.15
-

ภาพที่ 1 แสดงระดับความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
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ภาพที่ 2 แสดงความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด

วิ จารณ์และสรุปผล
อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.) การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุ กเฉิน 2.) ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน 3.) ทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉิน
ส่วนที่ 1 การรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ประกอบด้วย การรู้จกั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล จากผลการศึกษาการรู้จกั ยาเม็ด
คุมกําเนิดฉุกเฉิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิสติ ทัง้ หมดส่วนใหญ่ ทัง้ หญิงและชาย แยกวิเคราะห์ตามชัน้ ปี หรืออายุ พบว่า
รู้จกั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินมากกว่าร้อยละ 90 ทัง้ สิ้น ส่วนใหญ่ ได้ข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต เพื่อนและการอบรม
ตามลําดับ แต่จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินเห็นได้ว่ามีแนวโน้มว่าชัน้ ปี ท่ี
สูงขึน้ และอายุทม่ี ากขึน้ มีผลต่อการรูจ้ กั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ซึง่ แหล่งข้อมูลยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินส่วนใหญ่จะเป็ น
ข้อมูลจากทางสังคม คือ อินเทอร์เน็ต เพื่อน รองลงมาคือ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือ ได้แก่ การอบรม หนังสือ
หรือเอกสารวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร หนังสือทัวไป
่ ร้านขายยา และการรณรงค์ และ
สุด ท้า ยคือ แหล่ งข้อ มูล อื่น ๆ คือ โทรทัศน์ ญาติ วิท ยุ คู่รกั /คู่น อน สายด่ว น ซึ่งเมื่อ เปรีย บเทียบเป็ น ร้อยละของ
แหล่ ง ข้อ มูล ถึง แม้ว่ า แหล่ ง ข้อ มู ล ทางอิน เทอร์เ น็ ต จะเป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งนิ ส ิต ได้ร ับ มากที่สุด แต่ เ มื่อ
เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นแล้วพบว่ามีรอ้ ยละทีใ่ กล้เคียงกัน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการทีร่ ะดับความรูข้ องกลุ่มนิสติ
ตัวอย่างส่วนใหญ่ทอ่ี ยู่ในระดับไม่มคี วามรูจ้ ะสัมพันธ์กบั การได้รบั ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลทีอ่ าจไม่น่าเชื่อถือได้ เนื่องจาก
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนัน้ มีทงั ้ เว็บไซต์ทน่ี ่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน
ส่วนที่ 2 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามรูท้ ถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินในด้านข้อบ่งใช้และวัตถุประสงค์ใน
การใช้ แต่ในด้านของวิธีการใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน
ค่อนข้างน้ อยซึ่งจากข้อมูล ดัง กล่า วนี้แ สดงให้เ ห็นถึงความจําเป็ นในการได้รบั การศึกษาเพื่อให้ม ีความรู้ท่ถี ูก ต้อ ง
ครบถ้วนจากบุคลากรทางการแพทย์
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ในด้านระดับความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับความรูอ้ ยู่ทร่ี ะดับไม่มคี วามรู้ หมายความว่าถึงแม้จะ
รู้จกั ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินแต่ ในเรื่องของความเข้าใจและความรู้ท่ถี ูกต้องเกี่ยวกับยาเม็ดคุม กําเนิดฉุ กเฉินนัน้ มี
ค่อนข้างน้อย จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ควรได้รบั ความรู้จ ากการอบรมหรือให้ความรู้ในแหล่งสถานศึกษาหรือสถานบริการ
สุขภาพต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีปจั จุบนั ส่งผลให้นิสติ ส่วนใหญ่เลือกที่จะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเองก่อนที่จะ
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนัน้ ยังได้ขอ้ มูลในลักษณะจากการปฏิสมั พันธ์ เช่น การบอกต่อจากเพื่อนและ
ญาติพน่ี ้อง ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั อาจไม่ถูกต้องและเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินได้ ในด้านของสถาน
บริการสุขภาพ เช่น ร้านขายยา อาจให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ครอบคลุมเพียงพอ
ส่วนที่ 3 ทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
จากการสํารวจด้านทัศนคติพบว่า นิสติ ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นด้วยว่าการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินเป็ นวิธกี ารแก้ไขที่
ดีทส่ี ดุ เมื่อการคุมกําเนิดทีใ่ ช้ผดิ พลาด (ร้อยละ 88.10) และเห็นด้วยว่าการใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินดีกว่าปล่อยให้เกิดการ
ตัง้ ครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ได้ป้องกัน (ร้อยละ 72.03) ทัง้ นี้เนื่องจากวัยของกลุ่มตัวอย่างนัน้ เป็ นวัยกําลังศึกษา
จึง ไม่ พร้อ มที่จ ะตัง้ ครรภ์เมื่อ มีเพศสัมพัน ธ์โดยไม่ ได้ป้ อ งกัน จึงทํา ให้เลือ กใช้ย าเม็ด คุ มกํา เนิ ดฉุ ก เฉิน เป็ นวิธีก าร
แก้ปญั หาการตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ซง่ึ กําลังเป็ นปญั หาในสังคมปจั จุบนั
นอกจากนี้ ยงั เห็นด้วยกับการใช้ยาเม็ดคุม กําเนิดฉุ กเฉิ นเป็ นยาที่ใช้ง่ายสะดวกไม่ ต้องกังวลเรื่องการลืม
รับประทานยาเมื่อเทียบกับยาเม็ดคุมกําเนิดธรรมดา (ร้อยละ 50.79) ทีต่ ้องรับประทานในเวลาเดิมของทุกๆ วัน โดย
อาจจะเกิด ความคิด ที่ว่ า เมื่อมีเ พศสัมพัน ธ์เ ป็ น ครัง้ คราวจึง ไม่ จําเป็ น ต้อ งรับ ประทานยาคุ ม กําเนิ ด ธรรมดาที่ต้อ ง
รับประทานทัง้ เดือน ดังนัน้ จึงมีการเลือกใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินแทนการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดธรรมดา แต่ในแง่ของ
ความปลอดภัยพบว่า นิสติ ส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดธรรมดามีความปลอดภัยมากกว่าจึงควรใช้ยาเม็ด
คุมกําเนิดในกรณีฉุกเฉินจริงๆ เท่านัน้ และเห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถหาซือ้ ได้ง่ายในร้านขายยา (ร้อย
ละ 84.13 ) จึงไม่มคี วามกังวลเรื่องปญั หาในการจัดหายามารับประทานเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เพราะทุกร้านขายยามี
จําหน่ าย ดังนัน้ เภสัชกรประจําร้านควรจะให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการใช้ยาคุมกําเนิดฉุ กเฉิน
นอกจากนี้พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดธรรมดาทุกวันเป็ นเรื่องน่ าเบื่อหน่ าย (ร้อย
ละ 55.29) และไม่เห็นด้วยว่าการใช้ถุงยางอนามัยใช้ง่ายและสะดวก มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงตํ่า หาซือ้ ได้ง่าย
มีจาํ หน่ ายในทีต่ ่างๆ ทีไ่ ม่ใช่รา้ นยา และวิธกี ารใช้ไม่ยุ่งยากเหมือนยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน ซึง่ อาจเป็ นทัศนคติท่มี ผี ล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมากกว่าการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบธรรมดาหรือถุงยางอนามัย และ
อาจส่งผลต่ อการใช้ยาคุมกําเนิดฉุ กเฉินที่เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินมีปริมาณฮอร์โมนสูงมากกว่ายาเม็ด
คุมกําเนิดทัวไปจึ
่ งทําให้ผลข้างเคียงทีต่ ามมาสูงเช่นกัน และนิสติ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินเป็ น
ทางเลือกทีด่ ใี นการป้องกันการตัง้ ครรภ์ (ร้อยละ 51.98) และไม่เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินมีผลสามารถทําให้
แท้งได้ (ร้อยละ 70.13) ไม่เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินมีผลป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้ 100% (ร้อยละ 75.13) อีกทัง้
ไม่เห็นด้วยว่ายาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ (ร้อยละ 83.86) ซึง่ เป็ นความเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้อง ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินนัน้ ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใดๆ ได้ หากจะป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันเท่านัน้
การวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่านิสติ มหาวิทยาลัยพะเยายังไม่มคี วามรู้พ้นื ฐานและยังมีความเข้าใจบางส่วนที่ไม่
ถูกต้องต่อการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน ควรทีจ่ ะได้รบั ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉุกเฉินทีถ่ ูกต้อง และควรจัดให้มกี ารเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการคุมกําเนิดแก่นักศึกษา ช่วงอายุ 18-23 ปี โดยเฉพาะ
ความรู้ในด้านประสิทธิภาพ วิธีการใช้ ความปลอดภัยและผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน เพื่อลดปญั หา
พฤติกรรมทางเพศทีเ่ กิดในสังคม ดังนัน้ บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเภสัชกรซึง่ เป็ นบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ ง
ยาโดยตรงต้องให้ความสําคัญกับการให้ขอ้ มูลการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉินที่ถูกต้องกับผู้มารับบริการ สร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกําเนิด รวมทัง้ ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างทักษะการดําเนินชีวติ ที่เข้มแข็ง
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ภายใต้ แ รงกดดัน และค่ า นิ ย มที่เ ปลี่ย นไปของสัง คมรอบข้า ง เพื่ อ ป้ องกัน และลดพฤติ ก รรมเสี่ย งทางเพศใน
สถาบันการศึกษา

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้รบั ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดีจากหลายๆ
ฝา่ ย โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ อาจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และอาจารย์ศริ ยุทธ พัฒน
โสภณ ทีใ่ ห้คาํ แนะนําเกีย่ วกับวิธกี ารวิจยั และรูปแบบการขอจริยธรรมงานวิจยั
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ อาจารย์เอือ้ มพร จรนามล และ
อาจารย์นวัชรนนท์ ธนากีรติรชั ตะกุล ทีใ่ ห้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงเครื่องมือการเก็บข้อมูลวิจยั
ขอขอบพระคุณคณบดีและผูป้ ระสานงานของทุกคณะในมหาวิทยาลัยพะเยา ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
คุณประโยชน์อนั พึงมีจากงานวิจยั ฉบับนี้ คณะผูว้ จิ ยั ขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ ตลอดจนผู้
มีพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความกรุณาและเสียสละเวลาอันมีค่าสนับสนุนงานวิจยั ฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การสร้างชุดเก็บก๊าซชีวภาพจากโคลนด้วยระบบลม
Construction of muddy biogas collected from win system
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนาก๊าซชีวภาพจากโคลนและศึกษาความเป็ นได้ในการใช้
งานของก๊าซชีวภาพทีเ่ กิดขึน้ โดยการสร้างชุดเก็บก๊าซชีวภาพและนาไปทดลองหาประสิทธิภาพการใช้งานโดยเริม่ ต้น
ด้วยการกักเก็บก๊าซชีวภาพจากโคลนด้วยวิธีการลงไปทาการกระตุ้นโดยใช้ผู้ปฏิบตั ิงานจานวนสองคนเพื่อให้ก๊าซ
ชีวภาพที่ทบั ถมอยู่ใต้โคลนลอยตัวขึน้ มาเหนือน้ าหลังจากนัน้ ทาการเก็บก๊าซชีวภาพจากผลการทดลองเข้าลูกบอล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว แล้วนาไปทดลองขัน้ ต้นกับหัวเตาก๊าซชีวภาพ พบว่าสามารถจุดไฟได้และเมื่อนาไปวัด
ค่าองค์ประกอบก๊าซโดยเครื่องมือ วัดก๊าซชีวภาพแบบพกพา ผลปรากฏว่ามีค่ าก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ
20.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 0.8 ส่วนที่เหลือเป็ นก๊าซชนิดอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน (O2)
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N) และไอน้ า เวลาในการจัดเก็บก๊าซชีวภาพเฉลีย่ 6.00 นาที สามารถนาไปเปิ ด
ใช้ง านได้เ ฉลี่ย 5.23 นาที โดยการใช้ง านจริง ได้ท าการทอดไข่ ส ามารถทอดได้จ านวน 2 ฟองต่ อ การเก็บ ก๊ า ซ
ชีวภาพ 1 ครัง้
คาสาคัญ : ก๊าซชีวภาพ โคลน

Abstract
The objective of this research was to demonstrate in gas collection process from mud by
construction the gas collection tool and evaluate the potential use of those collected gas. At first gas was
floated out from mud by activation with two workers walking and pressing mud under the pond. In the same
time, they hold the gas colleting tools on the pond surface and transferred gas to the storage ball will
diameter of 18 inch. The storage ball was then connected to the gas burner and found that the gas burner
can be lid. By using the portable gas measuring tool revealed that it contains 20.5% of Methane (CH4), 0.8%
of carbondioxide (CO2) and the remaining would be oxygen(O2), hydrogen sulphide (H2S) and Nitrogen (N2)
with uncertain ratio. In addition, once we collected the gas for 6.00 minute and connected to the gas burner,
it can be lid for approximately 5.23 minute which was enough for making 2 fried eggs.
Key words : Biogas; Mud
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บทนา
สิง่ แวดล้อมมีทงั ้ สิง่ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ เกิดจากการกระทาของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน
หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ
สิง่ แวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็ นตัวการสาคัญยิง่ ทีท่ าให้สงิ่ แวดล้อมเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ในทางเสริมสร้างและทาลายจะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
ใกล้ชดิ ต่างกันที่สงิ่ แวดล้อมนัน้ รวมทุกสิง่ ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เน้นสิง่ ที่อานวย
ประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิง่ อื่น พลังงานทดแทนโดยทัวไปหมายถึ
่
งพลังงานทีม่ อี ยู่ทวไปตามธรรมชาติ
ั่
และสามารถ
มีทดแทนได้อย่างไม่จากัด (เมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปจั จุบนั เช่น น้ ามันหรือถ่านหิน) ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่
สาคัญเช่น พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ าขึน้ น้ าลง พลังงานคลื่น และพลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานจากกระบวนการชีวภาพเช่น บ่อ ก๊าซชีวภาพ เป็ นต้น พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็ นแหล่ง
พลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อกี เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ า และ
ไฮโดรเจน เป็ นต้น ซึ่ง ในที่น้ี จะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ ข องพลังงานทดแทน
การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็ นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่
พลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นพลังงานทีส่ ะอาด ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเป็ นแหล่งพลังงานทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ เพื่อให้
มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทัง้ ทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ
และสังคม ในปจั จุบนั เรื่องพลังงานเป็ นปญั หาใหญ่ของโลก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ให้ความสาคัญในการ
ร่วมหาหนทางแก้ไข ทาการศึกษา ค้นคว้า สารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการนาพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทย
ต่อไป ดังนัน้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาโครงการจึงมีความสนใจในเรื่อง การสร้างชุดเก็บเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลนด้วยการใช้
ระบบลม ทัง้ นี้คณะผูจ้ ดั ทาทราบถึงปญั หาทีม่ คี วามสาคัญในเรื่องก๊าซชีวภาพทีม่ คี วามจาเป็ นในสภาวะปจั จุบนั นี้ เพื่อ
สร้างชุดเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลนโดยใช้ระบบลมและเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลนโดย
ใช้ระบบลม

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการวิ จยั
ได้ดาเนินโครงการตามลาดับขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้แบ่งออกเป็ น 3 แบบ ก็คอื
ั ่ านี้จะผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูง
1. เรือถีบหรือเรือปนั ่ เรือถีบหรือเรือปนล
(FRP)คุณสมบัติเด่น สีสนั สวยงาม น้ าหนักเบา ผิวเรียบมัน แข็งแรง ทนทานสองทีน่ ัง่ ขับเคลื่อนด้วยแรงคน โดยใช้
ั ่ ายกับรถจักรยานขับเคลื่อนด้วยแรงคน 2 จุดคันบังคับเลีย้ วกลางลา 1 จุดทัง้ เดินหน้า-ถอยหลัง ผิวตัวเรือชัน้
ขาปนคล้
บน เน้น ลวดลาย สีสนั ความสวยงาม โดยการทาสีพ่น(เหมือนกับการทาสีรถยนต์) ผิวส่วนท้องเรือใช้เจลโค้ตไฟเบอร์
กลาส (GEL COAT) ซึง่ มีคุณสมบัตพิ เิ ศษ คือ แข็งแรง มีน้ าหนักเบา ทนการขีดข่วนได้ เมื่อได้เรือทีเ่ ป็ นวัสดุชน้ิ ใหญ่
มาแล้วก็จะต้องมีการติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมลงไปในเรือนี้กค็ อื กระบอกสูบลมรถจักรยาน จะติดอยู่ทางด้านข้างของตัว
ั ่ อ จากนัน้ ก็เริม่ เดินสายลมจากกระบอกสูบไปยังใต้ดนิ โคลนโดยสายลมจะถูกรอดผ่านไป
เรือทัง้ ซ้ายและขวาของผูป้ นเรื
ในเหล็กแป๊บเพื่อเพิม่ ความแข็งแรงไม่ให้สายอ่อนหรืองอได้ ต่อมาก็ได้ทาการสร้างโครงเหล็กทางด้านหลังของเรือ
เพื่อไว้ใช้ในการเก็บก๊าซโครงเหล็กนี้จะทาหน้าทีช่ ่วยประคองไม่ให้ถงั น้ามันทีไ่ ว้เก็บก๊าซเคลื่อนตัวได้
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ภาพที่ 1 เรือถีบ (จักรยานน้า)
2. กระบอกสูบลมรถจักรยาน อุปกรณ์มลี กั ษณะเป็ นทรงกระบอกภายในกลวงและมีกา้ นสูบทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปมา
ตามแกนกลางทีป่ ลายก้านสูบมีซลี กันลมรัวและมี
่
สปริงอยู่ระหว่างก้านสูบกับกระบอกสูบระยะการเคลื่อนทีข่ องก้านสูบมี
ค่าคงที่ขน้ึ กับความยาวของกระบอกสูบ การสังงานให้
่
ก้านสูบเคลื่อนที่ได้เพียงทิศทางเดียว ด้วยการจ่ายลมอัดเข้า
กระบอกสูบในทิศทางต้านกับแรงกระทาของสปริง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนทีแ่ ละเมื่อหยุดจ่ายลมอัดให้กระบอกสูบ ก้าน
ั้
สูบจะเคลื่อนทีก่ ลับมาตาแหน่งปกติดว้ ยแรงกระทาจากสปริง กลไกของกระบอกสูบอันนี้จะใช้การปมลมจากคนเป็
นส่วน
ั้
ใหญ่เมื่อได้เริม่ ทาการต่อสายลมจากกระบอกสูบไปยังใต้ดนิ โคลนแล้ว ก็จะเริม่ ทาการปมลมเพื
่อให้แรงดันของลมทีค่ น
ั้
ปมไปกระตุ
น้ ก๊าซทีอ่ ยู่ใต้ดนิ โคลนขึน้ มาแรงดันของลมในกระบอกสูบลมอันนี้จะใช้แรงดันไม่มากนักจะอยู่ทป่ี ระมาณ 12 บาร์กส็ ามารถทีจ่ ะทาให้ลงไปกระตุน้ ก๊าซใต้ดนิ โคลนได้

ภาพที่ 2 กระบอกสูบลม
3. โครงเหล็กทีไ่ ว้ใช้เป็ นตัวประคองหรือตัวจับยึดถังเก็บก๊าซ จะเป็ นส่วนทีจ่ ะต้องมีความแข็งแรงเพื่อใช้จบั ยึด
ถังเก็บก๊าซเมื่อเวลาทีใ่ ช้ลมไปกระตุน้ ให้เกิดก๊าซขึน้ มาทัง้ ลมทีไ่ ปกระตุน้ และก๊าซก็จะลอยตัวขึน้ มาอยู่ในถังใบนี้ถงั ก็จะมี
แรงดันทีท่ าให้ถงั เกิดการลอยตัวขึน้ จากน้าเลื่อยๆในจุดก็จาเป็ นต้องมีความแข็งแรง เมื่อเห็นว่าถังทีใ่ ช้เก็บก๊าซลอยตัว
ขึน้ มามากแล้วก็จะต้องทาการเปิ ดวาล์วให้ก๊าซทีอ่ ยู่ในถังได้ไปอยู่ในลูกบอลเก็บก๊าซอีกที
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ภาพที่ 3 ชุดเก็บก๊าซ

ผลการศึกษา
เมื่อทาการทดลองเก็บก๊าซชีวภาพจากโคลนโดยระบบน้ า ในขัน้ ตอนต่อไปคือการนาก๊าซชีวภาพที่ได้จาก
โคลนนัน้ ไปทาการวัดเพื่อหาค่าของก๊าซทีม่ อี ยู่แต่ละชนิด ผลปรากฏว่ามีค่าก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 20.8
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 0.8 ส่วนที่เหลือเป็ นก๊าซชนิดอื่นๆ เช่น ออกซิเจน (O2)
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้า
ก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากดินโคลนมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้โดยจากการทดลองจุดไฟ

ภาพที่ 4 การจุดติดไฟ
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากดินโคลนเปลวไฟที่เกิดขึน้ นัน้ มีสคี ่อนข้างแดง การใช้งานจริงโดยนาไปใช้ทอดไข่ไก่
ได้จานวน 2 ฟอง ซึง่ จากผลการทดลองใช้เวลาในการเก็บก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากดินโคลนเฉลีย่ 6.00 นาทีและสามารถ
ใช้ทอดไข่ได้เป็ นเวลาเฉลีย่ 5.23 นาที
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ภาพที่ 5 ไข่ดาว
ตารางที่ 1 ผลการทดลองในการเก็บก๊าซชีวภาพและการนาไปใช้งาน
ครังที
้ ่
1
2
3
4
5
รวม
ค่าเฉลีย่

เวลาในการเก็บก๊าซ
6.33 นาที
6.51 นาที
5.30 นาที
5.50 นาที
6.39 นาที
30.03 นาที
6.00 นาที

เวลาในการทดลอง
6.20 นาที
4.18 นาที
6.35 นาที
4.30 นาที
5.15 นาที
26.18 นาที
5.23 นาที

ภาพที่ 6 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบ

237

สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองเมื่อเก็บก๊าซชีวภาพเข้าลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้วแล้ววัดค่า ผลปรากฏว่ามีค่าก๊าซ
มีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 20.8 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 0.8 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นก๊าซ
ชนิดอื่นๆเช่นออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N) และไอน้ า นาไปทดลองขัน้ ต้นโดยการจุดติดไฟ
ได้ เมื่อทดลองกับหัวเตาก๊าซชีวภาพสามารถทอดไข่ได้เพียง 2 ฟอง ใช้เวลาในการจัดเก็บก๊าซชีวภาพเฉลีย่ 6.00 นาที
สามารถนาไปเปิ ดใช้งานได้เฉลีย่ 5.23 นาที การใช้ลมเพื่อลงไปกระตุ้น ก๊าซที่สะสมอยู่ในคูน้ านัน้ ถ้ามีปริมาณที่มาก
เกินไปจะทาให้ก๊าซทีไ่ ด้นนั ้ เจือจางหรือในบางครัง้ ก๊าซทีไ่ ด้จะจุดไฟไม่ตดิ
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การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังก๊าซชีวมวล
Performance Test of a Gasifier-Powered Stirling Engine
สายชล สิทธิพงศ์1* ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์2 และบัญชา ค้งตระกูล1
Sachon Sithipong1* Praseartsilp Adtharmest2 and Bancha Kongtragool1
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นาเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าที่ใช้ลูกสูบกาลังคู่ซ่งึ ใช้
เครื่องผลิตก๊าซชีวมวลเป็ นแหล่งให้ความร้อน โดยผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์โดยใช้ก๊าซชีวมวล
เป็ น แหล่ ง ให้ค วามร้อ นถู กน าไปเปรีย บเทีย บกับ การใช้ก๊า ซปิ โ ตรเลีย มเหลวเป็ น แหล่ ง ให้ค ว ามร้อ นด้ว ย
ผลลัพธ์จากการทดสอบเครือ่ งยนต์ดว้ ยก๊าซปิ โตรเลียมเหลวพบว่าเครือ่ งยนต์ให้แรงบิดสูงสุดประมาณ 2 Nm ที่
135 rpm, ให้กาลังเพลาสูงสุดประมาณ 46 W ที่ 230 rpm, และมีประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุดประมาณ
ร้อยละ 1.2 ที่ 230 rpm แต่เมื่อทดสอบโดยใช้ก๊าซชีวมวลพบว่าเครื่องยนต์ผลิตแรงบิดสูงสุดได้ประมาณ 1.2
Nm ที่ 60 rpm, ได้กาลังเพลาสูงสุดประมาณ 13 W ที่ 130 rpm, และมีประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุด
ประมาณร้อยละ 0.6 ที่ 130 rpm ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะของเครือ่ งยนต์เมื่อใช้ก๊าซชีวมวลต่ากว่าก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวประมาณร้อยละ 50
คาสาคัญ: เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอก เครื่องผลิตก๊าซชีวมวล

Abstract
In this paper, performance of a twin power-piston, gamma-configuration Stirling engine
powered by a biomass gasifier was presented. The results tested by the gasifier were also compared
with the results tested by a LPG burner. Results from the performance testing with the LPG burner
showed that the engine produced the maximum torque of 2 Nm at 135 rpm, the maximum shaft
power of 46 W at 230 rpm, and the maximum brake thermal efficiency of 1.2% at 230 rpm,
approximately. When the engine was powered by the gasifier, the maximum torque of 1.2 Nm at 60
rpm, the maximum shaft power of 13 W at 130 rpm, and the maximum brake thermal efficiency of
0.6% at 130 rpm, approximately, was obtained. The test results indicated that the engine
performance, operating with the gasifier, was 50% lower than that of the LPG burner, approximately.
Key words: Stirling engine, External-combustion engine, Biomass gasifier.
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บทนา
พลังงานในปจั จุบนั มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็ นสิง่ ที่ขาดแคลนและจะหมดสิน้ ไปในอนาคต การหา
แหล่งพลังงานทดแทนพลังงานบรรพชีวนิ จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะต้องให้ความสนใจ เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอก ซึง่ สามารถ
ใช้พลังงานความร้อนได้หลากหลายชนิดแล้ว ยังสามารถควบคุมให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์
สันดาปภายใน ดังนัน้ การพัฒนาเครื่องยนต์ความร้อนทีเ่ ป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีส่ ามารถใช้พลังงานหมุนเวียน
จึงเป็ นประโยชน์ต่อการแก้วกิ ฤตพลังงานและสิง่ แวดล้อมในอนาคต
การวิจยั นี้เกิดขึน้ จากแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีส่ ามารถนาไปใช้ได้ในการผลิตกาลังกล
โดยเครื่องยนต์ความร้อนทีจ่ ะพัฒนาขึน้ นี้ตอ้ งไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นแหล่ง
พลังงานป้อนเข้า ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นอกจากจะมีส่วนช่วยในการอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นปญั หาหลักของโลก
ในปจั จุบนั แล้วยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้านพลังงานทางเลือกอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีจงึ มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ พลังก๊าซชีวมวล (Gasifier-powered Stirling engine)
วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั นี้เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบลูกสูบกาลังคู่พลังก๊าซชีวมวลทีม่ ี
ขนาดในระดับห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory scale) ซึง่ เป็ นการศึกษาทางด้านการทดลอง โดยออกแบบสร้างเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบลูกสูบกาลังคู่ (Twin- power piston) ในรูปลักษณะแกมม่า (Gamma-configuration) และออกแบบสร้าง
เครื่องผลิตก๊าซชีวมวลทีม่ ขี นาดอยู่ในระดับห้องปฏิบตั กิ ารจานวน 1 ชุด และทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
ทีส่ ร้างขึน้
พัฒนาการของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเริ่มต้นในปี 1937 [1] โดยการค้นคว้าวิจยั ของ Philips Research
Laboratory ที่ Eindhoven, Holland ตอนแรกเป็ นการพัฒนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดเล็กสาหรับ
วิทยุและอุปกรณ์ประเภทเดียวกันเพื่อใช้ในพืน้ ทีท่ ห่ี ่างไกลซึง่ ไม่มไี ฟฟ้าใช้ ต่อมาในปี 1978 Gupta และคณะ [2] ได้
สร้างเครื่องยนต์ชนิดลูกสูบชักขนาด 1 kW และ 1.9 kW สาหรับใช้งานในชนบท ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อยู่
ระหว่าง 5.5-5.7% และมีประสิทธิภาพรวม 2.02% [3]
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2546 บัญชา ค้งตระกูลและไพศาล นาผล [4] ศึกษาเพื่อหารูปแบบของเทคโนโลยี
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีเ่ หมาะสมกับชนบทและพืน้ ทีห่ ่างไกล พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีเ่ หมาะสมควรเป็ นแบบใช้ความ
แตกต่างของอุณหภูมติ ่ าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงได้หลายชนิด คือ ใช้ได้ทงั ้ ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนจาก
การเผาไหม้ของวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรม
ในปี พ.ศ. 2548 บัญชา ค้งตระกูลและไพศาล นาผล [5] ได้นาเสนอผลการศึกษาและเปรียบเทียบหลักการ
ทางานของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิดกลไกในรูปแบบทางกลต่างๆ พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ชนิดกลไกทีเ่ หมาะสมเป็ น
เครื่องยนต์แบบแกมม่า โดยควรออกแบบให้เป็ นแบบสูบตัง้ ใช้ลกู สูบกาลังแบบทางานสองด้าน ในปี เดียวกัน บัญชา ค้ง
ตระกูลและสมชาย วงศ์วเิ ศษ [6] ศึกษาการคานวณหากาลังเพลาทีจ่ ะได้จากเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่าง
ของอุณหภูมติ ่ารูปแบบแกมม่า พบว่ากาลังเพลาสามารถคานวณได้จากสูตรกาลังจากความดันเฉลีย่ โดยตรง
การใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลงได้ทาศึกษาในปี พ.ศ. 2550 โดยบัญชา ค้งตระกูลและสมชาย วงศ์
วิเศษ [7] ศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่ า จานวนสองเครื่อง เครื่ องยนต์
เครื่องแรกเป็ นแบบลูกสูบกาลังคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องทีส่ องเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังสีล่ ูก
ลูกสูบกาลังของเครื่องยนต์ทงั ้ สองเครื่องเป็ นลูกสูบแบบทางานด้านเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 บัญชา ค้งตระกูล [8]
เสนอหลักการวิเคราะห์เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในรูปแบบทัวไป
่ โดยแบบจาลองแบบอุณหภูมคิ งที่ และอุณหภูมปิ ระสิทธิผล
ของแหล่งเก็บสะสมความร้อนเป็ นมัชฌิมเลขคณิตของอุณหภูมสิ ารทางานด้านร้อนกับด้านเย็น การศึกษาผลกระทบจาก
ประสิทธิผลของแหล่งเก็บสะสมความร้อนและปริมาตรตายพบว่า งานสุทธิของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จะขึน้ อยู่กบั ปริมาตร
ตายเพียงอย่างเดียว โดยประสิทธิภาพความร้อนนัน้ ขึน้ อยู่กบั ทัง้ ปริมาตรตายและประสิทธิผลของแหล่งเก็บสะสมความ
ร้อน
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. เครือ่ งยนต์
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้เป็ นเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบแกมม่าแบบลูกสูบกาลังคู่ทางานด้านเดีย ว พารามิเตอร์ในการ
ออกแบบทีส่ าคัญของเครื่องยนต์แสดงไว้ในตารางที่ 1 แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์ทอ่ี อกแบบ
สามารถดูได้จากภาพที่ 1 ส่วนภาพถ่ายแสดงเครื่องยนต์ทส่ี ร้างขึน้ อยู่ในภาพที่ 2
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ในการออกแบบทีส่ าคัญ
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเคลื่อนย้าย
ช่วงชักของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ปริมาตรกวาดของลูกสูบเคลื่อนย้าย
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบกาลัง
ช่วงชักของลูกสูบกาลัง
ปริมาตรกวาดของลูกสูบกาลัง
อัตราส่วนการอัด
มุมล่วงหน้า

300
80
5,655
82.6
82.6
885.2
6.3
90

mm
mm
cc
mm
mm
cc
องศา

2. เครือ่ งผลิ ตก๊าซชีวมวล
เครื่องผลิตก๊าซชีวมวลทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบก๊าซไหลลง มีรายละเอียดดังนี้ (ดูภาพที่ 3)
Flywheel
Displacer
connecting rod
Displacer (inside)

Main shaft
Power piston
connecting rod
Power cylinder

Displacer cylinder

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ

Safety valve

ภาพที่ 2 เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีส่ ร้างขึน้

Cooling gas

Reactor gasifier
Blower

Gas burner

ภาพที่ 3 เครื่องผลิตก๊าซชีวมวล

ภาพที่ 4 เครื่องผลิตก๊าซชีวมวลทีส่ ร้างขึน้
246

ชุดเครื่องผลิตก๊าซทาจากแผ่นเหล็กหนา 3/16 in ม้วนเป็ นรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 mm สูง
1.190 m แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือส่วนบนของเตามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 mm สูง 630 mm ทาหน้าทีเ่ ป็ นช่องบรรจุ
เชือ้ เพลิง มีชุดลิน้ นิรภัยเป้องกันอันตรายอันเกิดจากการระเบิดของก๊าซภายในตัวเครื่องผลิตก๊าซ เป็ นท่อเหล็กเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 75 mm ต่อเข้ากับเตา ปลายข้างหนึ่งงอ 90 องศา จุ่มลงในน้ าทีบ่ รรจุอยู่ภายในท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง
100 mm สูง 250 mm เป็ นตัวระบายความดันเมื่อความดันของก๊าซภายในเครื่องผลิตก๊าซสูงจนอาจก่อให้เกิดอันตราย
หรือเกิดการระเบิดขึน้ ภายใน ฝาเครื่องผลิตก๊าซทาจากเหล็กแผ่นหนา 3/16 in ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 550
mm ขึน้ รูปโค้งนูนเพื่อความแข็งแรง รอบฝามีสลักเกลียวยึด 8 จุด
ส่วนล่างของเครื่องผลิตก๊าซเป็ นชุดคอเครื่องผลิตก๊าซ ทาจากเหล็กแผ่นหนา 3/16 in ม้วนเป็ นรูปทรงกระบอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 450 mm สูง 560 mm ภายในเป็ นกรวยคว่ากับกรวยหงายเชื่อมต่อกัน มีแผ่นเหล็กหนา 3/16 in มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 140 mm ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวรองเชือ้ เพลิง กรวยคอเครื่องผลิตก๊าซเจาะรูอากาศเส้นผ่านศูนย์กลาง 8
mm จานวน 30 รู เพื่อให้อากาศเข้าไปเผาไหม้ในตัวเครื่องผลิตก๊าซ ส่วนล่างของคอเตามีท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 mm
ให้ก๊าซเชือ้ เพลิงไหลผ่านไปยังหัวเผาก๊าซ
มีพดั ลมขนาด 1/4 hp เป่าอากาศเข้าห้องเผาไหม้ท่คี อเตา ท่อทางเข้าพัดลมมีล้นิ ปี กผีเสื้อสาหรับควบคุม
ปริมาณอากาศเข้าคอเครื่องผลิตก๊าซ มีชุดดักจับความชืน้ ของเชือ้ เพลิงทาจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100
mm หนา 1.5 mm ยาว 483 mm จานวน 1 ท่อ พร้อมกับลิน้ ทีใ่ ช้ในการระบายน้าทีก่ ลันตั
่ วแล้ว
3. อุปกรณ์และเครือ่ งมือวัดที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. Rope brake dynamometer ประกอบด้วยตาชังสปริ
่ ง, น้าหนักถ่วง และเชือกรัด
2. ชุดวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ประกอบด้วย Proximity sensor และ Digital indicator
3. ระบบให้ความร้อนด้วย LPG ประกอบด้วยหัวเผาก๊าซ (Gas burner), ถังก๊าซ, อุปกรณ์ปรับความดันของ
ก๊าซ, และเครื่องวัดความดันของก๊าซทีจ่ ่ายให้หวั เผาก๊าซ
4. ชุดวัดความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงประกอบด้วยตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์, และนาฬิกาจับเวลา
5. ระบบให้ความร้อนด้วยก๊าซชีวมวลประกอบด้วยหัวเผาก๊าซ, อุปกรณ์ปรับอัตราการไหลของก๊าซ, และ
เครื่องมือวัดอัตราการไหลของก๊าซ
6. ระบบน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ประกอบด้วยถังเก็บน้ าเย็น, ถังพักน้ าร้อน, อุปกรณ์ควบคุมระดับ
น้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของน้า, เครื่องสูบน้า, ระบบท่อ และวาล์ว
7. ชุดวัดอุณหภูมขิ องเครื่องยนต์และน้ าระบายความร้อนประกอบด้วย Thermocouple และ Digital indicator
สาหรับวัดอุณหภูมขิ องฝาสูบด้านร้อน, ฝาสูบด้านเย็น และอุณหภูมขิ องน้าระบายความร้อน
8. เครื่องมือวัดอัตราการไหลของก๊าซชีวมวล ทาจากท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 108 mm หนา 2 mm
ยาวทัง้ หมด 3240 mm ด้านในมีแผ่น Orifice ติดอยู่ทป่ี ระมาณ 22 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ วัดตัง้ แต่ด้านบนของ
Flow straightener ทีด่ ้านปลายยาวประมาณ 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ท่อวัดความแตกต่างของความดัน
ด้านล่าง 0.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ส่วนด้านบน 0.628 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ด้านนอกนัน้ จะมี Incline
manometer เพื่อทาการอ่านค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวมวล
4. การทดสอบเครือ่ งยนต์ แบ่งออกเป็ น 2 การทดสอบคือ
4.1 การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางาน เนื่องจากค่าความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่เครื่องยนต์ไม่สามารถ
วัด ได้ในขณะที่เ ครื่อ งยนต์ท างาน จึง ต้อ งทดสอบก่ อนที่จะทดสอบสมรรถนะ เพื่อ ให้ไ ด้ค่ าความร้อ นที่ป้ อนให้แ ก่
เครื่องยนต์จริงในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และนาไปใช้ในการคานวณหาประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์
4.2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ จะทาหลังจากที่ทราบค่าความร้อนป้อนเข้าที่เหมาะสมแล้ว การ
ทดสอบสมรรถนะจะทาเฉพาะการทดสอบหากาลังเพลาของเครื่องยนต์เท่านัน้
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การทดสอบหาความร้อนที่ ป้อนให้แก่สารทางานด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว มีลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(ภาพที่ 5)
ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ นามาชังน
่ ้าหนักรวมกับน้าสะอาดทีบ่ รรจุอยู่เต็มช่องร้อน แล้ว
หักน้าหนักตัวเปล่าของกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออก ก็จะทราบจานวนน้าที่ใช้ในการทดสอบคือ 7.477 kg
นากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาวางบนโครงทดสอบ โดยยึดกระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายอยู่ห่างจากหัวเผาก๊าซเท่ากับระยะทีจ่ ะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ นาเธอร์โมคัปเปิ้ ลมาใส่ไว้
ในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย โดยให้ตาแหน่งเธอร์โมคัปเปิ้ ลอยู่ทก่ี ง่ึ กลางของความลึกของช่องร้อน จัดให้เธอร์โมคัปเปิ้ ลแต่
ละตัวอยู่ห่างจากผนังของช่องร้อน เพื่อให้ได้อุณหภูมทิ แ่ี ท้จริงโดยการเฉลีย่ ต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลเข้ากับอินดิเคเตอร์
และเตรียมถังก๊าซ LPG ทีจ่ ะใช้ในการทดสอบโดยมีตวั ปรับก๊าซติดอยู่กบั ถังด้วย
เตรียมน้าสะอาด 7.477 kg วางถังก๊าซลงบนตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ เปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั ปรับความดันของก๊าซ
ในสายจ่ายให้อยู่ท่ี 0.5 bar จุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซ อุ่นอุณหภูมขิ องกระบอกสูบเคลื่อนย้ายให้ได้ 50 OC แล้วจึงใส่น้ าที่
เตรียมไว้ลงไปในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย
อ่านน้ าหนักก๊าซจากตาชังอิ
่ เล็กทรอนิก ส์ เริ่มต้นการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมเิ ริ่มต้นของน้ า จดบันทึก
อุณหภูมขิ องน้าทุก 1 นาที จนกระทังน
่ ้ามีอุณหภูมสิ งู ถึงประมาณ 80 OC จึงหยุดการทดสอบ จดบันทึกน้ าหนักสุดท้าย
ของก๊าซจากตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ หยุดการจับเวลาและจดบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ ปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั
เอาเธอร์โมคัปเปิ้ ลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน้ าออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย รอให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายเย็น แล้วจึงทดสอบครัง้ ต่อไปทีค่ วามดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.4, 0.3, 0.2, และ 0.1 bar ตามลาดับ

ภาพที่ 5 การทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์

ภาพที่ 6 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์

การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ผลจากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แสดงให้เห็นว่า ได้ความร้อนป้อนเข้าสูงสุดทีค่ วามดันใน
สายจ่ายก๊าซ 0.1 bar หลังจากทราบค่าของความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แล้วจึงทดสอบหาสมรรถนะ โดยมีขนั ้ ตอนดัง
ภาพที่ 6
จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือวัดดังนี้ เธอร์โมคัปเปิ้ ล, ตาชังสปริ
่ ง, น้าหนักถ่วง, เชือก, นาฬิกาจับเวลา, ชุด
เครื่องวัดความเร็วรอบ, เครื่องอ่านอุณหภูมิ แล้วติดตัง้ เข้ากับเครื่องยนต์ ต่อน้าระบายความร้อนเข้าให้หมุนเวียนเข้าไป
ในช่องน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ติดตัง้ หัวเผาก๊าซ วางถังก๊าซลงบนตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ เปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั
ปรับความดันของก๊าซในสายจ่ายให้อยู่ท่ี 0.1 bar แล้วจุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซ แล้วปรับอัตราการไหลของน้ าระบายความ
ร้อนให้คงที่
จดบันทึกค่าของอุณหภูมเิ ริม่ ต้นทัง้ หมด เริม่ ต้นการจับเวลา จากนัน้ จึงจดบันทึกค่าของอุณหภูมทิ งั ้ หมดทุก 1
นาที จนกระทังอุ
่ ณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนสูงประมาณ 510 OC แล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยยังคงจดบันทึกค่า
ของอุณหภูมติ ่อเนื่องและเพิม่ การจดบันทึกค่าของความเร็วรอบทุก 1 นาทีพร้อมกันด้วย
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เมื่อสังเกตเห็นว่าค่าของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบเริม่ จะคงที่ ก็แสดงว่าการทางานของเครื่องยนต์เริม่ เข้าสู่
สภาวะคงตัวแล้ว นาตาชังสปริ
่ งมาแขวน แล้วนาเชือกมาคล้องกับล้อตุนกาลัง เริม่ แขวนน้ าหนักถ่วงทีละ 1 N แล้วจด
บันทึกค่าแรงดึงจากตาชังสปริ
่ งและค่าความเร็วรอบทุกครัง้ ทีถ่ ่วงน้าหนัก จนกระทังเครื
่ ่องยนต์หยุด
อ่านค่าน้าหนักก๊าซสุดท้าย หยุดการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมสิ ุดท้ายทัง้ หมด ปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั วัดอัตรา
การไหลของน้าระบายความร้อน โดยใช้ Beaker และนาฬิกาจับเวลา ทา 3 ครัง้ เพื่อนามาหาค่าเฉลีย่
การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานด้วยก๊าซชีวมวล มีลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ และนามาชังน
่ ้ าหนักรวมกับน้ าสะอาดทีบ่ รรจุอยู่เต็มช่องร้อน
แล้วหักน้าหนักตัวเปล่าของกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออก ก็จะทราบจานวนน้าทีใ่ ช้ในการทดสอบคือ 7.477 kg
น ากระบอกสูบ เคลื่อ นย้า ยมาวางบนโครงทดสอบ ยึด กระบอกสูบ ไม่ ใ ห้เ คลื่อ นที่ไ ด้ โดยให้ก ระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายอยู่ห่างจากหัวเผาก๊าซเท่ากับ ระยะทีจ่ ะใช้ในการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ นาเธอร์โมคัปเปิ้ ลมาใส่ไว้ใน
กระบอกสูบเคลื่อนย้าย ให้ตาแหน่งเธอร์โมคัปเปิ้ ลอยู่ทก่ี ง่ึ กลางของความลึกของช่องร้อน จัดให้เธอร์โมคัปเปิ้ ลแต่ละตัว
อยู่ห่างจากผนังของช่องร้อน เพื่อให้ได้อุณหภูมทิ แ่ี ท้จริงโดยการเฉลีย่ ต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลเข้ากับอินดิเคเตอร์
เตรียมถังก๊าซชีวมวลทีจ่ ะใช้ในการทดสอบ เตรียมน้าสะอาด 7.477 kg จุดไฟทีช่ ่องใส่เชือ้ เพลิงชีวมวลแล้วใช้
Blower แบบพกพาขนาดเล็กเปา่ จนสังเกตว่าเชือ้ เพลิงชีวมวลภายในเตานัน้ ลุกไหม้ดแี ล้วจึงปิ ดช่องใส่เชือ้ เพลิงชีวมวล
เปิ ด Blower ทีต่ ดิ อยู่กบั ถังก๊าซและจุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซ เริม่ ต้นจับเวลาสาหรับเครื่องผลิตก๊า ซชีวมวล เมื่อไฟเริม่ ติดดี
แล้วจากนัน้ ดับไฟทีห่ วั เผาก๊าซแล้ววัดอัตราการไหลของก๊าซด้วยเครื่องมือวัดอัตราการไหลของก๊าซ
จุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซอีกครัง้ และนากระบอกสูบเคลื่อนย้ายทีว่ างบนโครงทดสอบโดยให้กระบอกสูบเคลื่อนย้าย
อยู่ห่ า งจากหัว เผาก๊ า ซเท่ า กับ ระยะที่จ ะใช้ใ นการทดสอบสมรรถนะของเครื่อ งยนต์ อุ่ น อุ ณหภู มิข องกระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายให้ได้ 50 OC แล้วจึงใส่น้ า 7.477 kg ลงไปในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย จดบันทึกอุณหภูมขิ องน้ าทุก 1 นาที
จนกระทังน
่ ้ ามีอุณหภูมสิ ูงถึงประมาณ 90 OC จึงหยุดการทดสอบ หยุดการจับเวลาและจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ เอากระบอกสูบเคลื่อนย้ายออก
เอาเธอร์โมคัปเปิ้ ลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน้ าออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย รอให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายเย็น แล้ว จึง ทดสอบครัง้ ต่ อ ไปที่อ ัตราการไหลของก๊า ซค่า อื่น โดยค่ า ความดัน แตกต่ า งของ Incline
manometer เป็ น 2.8, 2.6, 2.4, และ 2.2 mm H2O ตามลาดับ จากนัน้ จึงดับไฟทีห่ วั จ่ายก๊าซด้วยผ้าชุบน้า แล้ววัดอัตรา
การไหลอีกครัง้ เสร็จแล้วจุดไฟทีห่ วั จ่ายก๊าซเพื่อทดสอบครัง้ ต่อไป
การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยก๊าซชีวมวล
ผลจากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แสดงให้เห็นว่าได้ความร้อนป้อนเข้าสูงสุดทีอ่ ตั ราการไหล
ของก๊าซซึ่งค่าความดันแตกต่างของ Incline manometer 2.8 mm H2O หลังจากทราบค่าของความร้อนป้อนเข้า
เครื่องยนต์แล้ว จึงทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือวัดดังนี้ เธอร์โมคัปเปิ้ ล, ตาชังสปริ
่ ง, น้าหนักถ่วง, เชือก, นาฬิกาจับเวลา, ชุด
เครื่องวัดความเร็วรอบ, เครื่องอ่านอุณหภูมิ แล้วติดตัง้ เข้ากับเครื่องยนต์ ต่อน้าระบายความร้อนเข้าให้หมุนเวียนเข้าไป
ในช่องน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์
จุดไฟที่ช่องใส่เชือ้ เพลิงชีวมวลแล้วใช้ Blower แบบพกพาขนาดเล็กเป่าจนสังเกตเห็นว่าเชื้อเพลิงชีวมวล
ภายในเครื่องผลิตก๊าซนัน้ ลุกไหม้ดแี ล้วให้ปิดช่องใส่เชือ้ เพลิงชีวมวล เปิ ด Blower ทีต่ ดิ อยู่กบั ถังก๊าซและจุดไฟทีห่ วั เผา
ก๊าซ เริม่ ต้นจับเวลาสาหรับเครื่องผลิตก๊าซชีวมวล เมื่อไฟเริม่ ติดดีแล้วจากนัน้ ใช้ผา้ ชุบน้าดับไฟทีห่ วั เผาก๊าซแล้วทาการ
วัดอัตราการไหลของก๊าซด้วยเครื่องมือวัดอัตราการไหลของก๊าซ
ติดตัง้ เครื่องยนต์ท่หี วั เผาก๊าซ ปรับอัตราการไหลของก๊าซทีท่ างเข้าของตัวจ่ายให้ ค่าความดันแตกต่างของ
Incline manometer อยู่ท่ี 2.2 mm H2O แล้วจุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซ แล้วปรับอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนให้คงที่
จดบันทึกค่าของอุณหภูมเิ ริม่ ต้นทัง้ หมด เริม่ ต้นการจับเวลา จากนัน้ จึงจดบันทึกค่าของอุณหภูมทิ งั ้ หมดทุก 1 นาที
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จนกระทังอุ
่ ณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนสูงประมาณ 359 OC แล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยยังคงจดบันทึกค่าของ
อุณหภูมติ ่อเนื่องและเพิม่ การจดบันทึกค่าของความเร็วรอบทุก 1 นาทีพร้อมกันด้วย
เมื่อสังเกตเห็นว่าอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบเริม่ จะคงที่ ก็แสดงว่าการทางานของเครื่องยนต์เริม่ เข้าสู่สภาวะ
คงตัวแล้ว นาตาชังสปริ
่ งมาแขวน แล้วนาเชือกมาคล้ องกับล้อตุนกาลัง เริม่ แขวนน้ าหนักถ่วงทีละ 1 N แล้วจดบันทึก
ค่าแรงดึงจากตาชังสปริ
่ งและค่าความเร็วรอบทุกครัง้ ทีถ่ ่วงน้าหนัก จนกระทังเครื
่ ่องยนต์หยุด
หยุดการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมสิ ุดท้ายทัง้ หมด เอาเครื่องยนต์ออกจากหัวเผาก๊าซแล้วดับไฟทีห่ วั จ่าย
ก๊าซเพื่อวัดอัตราการไหลของก๊าซอีกครัง้ วัดอัตราการไหลของน้าระบายความร้อน โดยใช้ Beaker และนาฬิกาจับเวลา
ทา 3 ครัง้ เพื่อนามาหาค่าเฉลีย่

ผลการศึกษา
ผลลัพธ์จากการทดสอบหาความร้อนป้ อนเข้าเครือ่ งยนต์ด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ข้อมูลการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ในชัน้ แรกนามาเขียนเป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมขิ องน้าทีด่ ดู ซับความร้อนจากหัวเผาก๊าซกับเวลาในการเพิม่ อุณหภูมิ ทาการทดสอบ 5 ครัง้ โดยค่าความดันใน
ท่อจ่ายก๊าซเป็ น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5 bar ภาพที่ 8 ซึง่ เป็ นการทดสอบทีค่ วามดันในสายจ่ายก๊าซ 0.1 bar
ในภาพที่ 8 เห็นได้ว่าเมื่อให้ความร้อนในอัตราทีค่ งที่ อุณหภูมนิ ้าเพิม่ สูงขึน้ ในอัตราทีเ่ ป็ นเชิงเส้นเมื่อเทียบกับ
เวลา สิง่ ทีต่ อ้ งระวังคือเมื่อน้าเข้าใกล้จุดเดือด เส้นกราฟจะเปลีย่ นจากเส้นตรงเป็ นเส้นโค้ง ซึง่ เมื่อคานวณหาอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ (Temperature gradient) จากค่าอุณหภูมเิ ริม่ ต้นกับอุณหภูมสิ ดุ ท้ายก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนขึน้
สิง่ ทีต่ อ้ งการจากกราฟนี้คอื อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ ซึง่ แสดงด้วยความชันของเส้นกราฟนันเอง
่
นาอัตรา
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ปคานวณหาความร้อนทีน่ ้าดูดซับไว้ได้จากสมการ
(1)
q in  mw c p ,w T / t
เมื่อ mw คือมวลของน้ าทีใ่ ช้ในการดูดซับความร้อน (7.477 kg), c p ,w คือค่าความร้อนจาเพาะของน้ า (4187 J/kg K),
T / t คืออัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูม ิ (OC/s) ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จาก LPG จะคานวณได้จาก
(2)
qf  mf LHVLPG
เมื่อ mf คืออัตราการไหลของก๊าซ (kg/s), LHVLPG คือค่าความร้อนค่าต่ าของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (46 MJ/kg)
ประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อน ซึง่ ในการทดลองนี้เป็ นหัวเผาก๊าซ จะหาได้จาก
(3)
E H  q in / qf
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่าของความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความดันในท่อจ่ายก๊าซ
เป็ น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5 bar สรุปไว้ในตารางที่ 2 ผลลัพธ์จากตารางที่ 2 ถูกนาไปแสดงเป็ นกราฟตามภาพที่ 8
จากภาพที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับความดันของก๊ าซในท่อจ่ายก๊าซจะเห็นได้ว่า อัตราการไหลของก๊าซจะ
เพิม่ ขึน้ เมื่อความดันของก๊าซเพิม่ ขึน้ ปริมาณความร้อนทีน่ ้ าดูดซับไว้กเ็ ป็ นเช่นเดียวกัน แต่เกิดขึน้ ในอัตราทีต่ ่ ากว่า
อัตราการไหลของก๊าซ ดังภาพที่ 10 สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เห็นชัดเจนขึน้ คือประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อน ดังภาพที่ 11
ประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อนจะลดลงเมื่อเพิม่ ความดันก๊าซเพราะเกิดการกระเจิงของเปลวไฟทีอ่ อกจากหัวเผา
สรุปได้ว่าความร้อนที่ป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์นัน้ ขึน้ อยู่กบั ความดันในสายจ่ายก๊าซ โดยความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่
เครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดทีค่ ่าความดันก๊าซในสายจ่าย 0.1 bar คิดเป็ นปริมาณความร้อน 3799.87 J/s ดังนัน้
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์จงึ ใช้ค่าความร้อนป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์สงู สุดเป็ น 3799.87 J/s หรือทีค่ ่าความดัน
ในท่อจ่ายก๊าซเป็ น 0.1 bar
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ตารางที่ 2 ผลลัพธ์จากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ดว้ ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว
p (bar)
mf (kg/s)
qf (J/s)
qin (J/s)
ΔT/Δt (OC/min)
0.5
0.498134
9.297
22914.16
4850.66
0.4
0.327596
9.155
15069.44
4776.58
0.3
0.29381
9.035
13515.25
4713.97
0.2
0.240525
8.067
11064.17
4208.92
0.1
0.207158
7.283
9529.27
3799.87
100

EH(%)
21.169
31.697
34.879
38.041
39.876
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ภาพที่ 8 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมกิ บั ความดัน

ภาพที่ 9 อัตราการไหลกับความดันสายจ่ายก๊าซ
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ภาพที่ 10 ความร้อนเข้าเครื่องยนต์กบั ความดันสายจ่าย ภาพที่ 11 ประสิทธิภาพแหล่งความร้อนกับความดันสายจ่าย
การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ผลลัพธ์จากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ ภาพที่ 12 แสดงกราฟในช่วงก่อนการให้
ภาระแก่เครื่องยนต์ เป็ นเส้นกราฟการเพิม่ อุณหภูมิ (Heat-up curve) และเส้นกราฟการเพิม่ ความเร็วรอบ (Start-up
curve) จากรูปนี้จะเห็นได้ว่าในระหว่างการเริม่ ให้ความร้อน ช่วงแรกอุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงจากนัน้ ก็จะเข้าสู่
สถานะคงตัว คืออุณหภูมมิ คี ่าค่อนข้างจะคงที่ และเส้นกราฟในการเพิม่ ความเร็วรอบก็มคี ุณลักษณะในทานองเดียวกัน
ผลลัทธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อให้ภาระกับเครื่องยนต์ตอ้ งใช้การคานวณดังนี้
แรงบิดของเครื่องยนต์จะคานวณได้จาก
M t  (S  W ) R
(4)
เมื่อ S คือแรงดึงทีอ่ ่านได้จากตาชังสปริ
่ ง (N), W คือน้าหนักถ่วง (N), R คือรัศมีของเบรกดรัม (m)
กาลังเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จาก
P  2 M t n
(5)
เมื่อ n คือความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rps)
ประสิทธิภาพความร้อนเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จาก
E B  P / q in
(6)
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จากภาพที่ 13 จะเห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์นัน้ แปรผกผันแทบจะเป็ นเส้นตรงกับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ ส่วนกาลังเพลาของเครื่องยนต์นนั ้ จะเพิม่ มากขึน้ ในช่วงแรกทีค่ วามเร็วรอบต่าจนมีค่าสูงสุดจากนัน้ จะมีคา่ ลด
น้อยลงอย่างรวดเร็วเมื่อความเร็วรอบเพิม่ มากขึน้ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่า ความฝืดนัน้ จะเพิม่ มากขึน้ อย่า งรวดเร็ว
เมื่อความเร็วสูงมากขึ้น และที่ความเร็วตัวเปล่า (ซึ่งเป็ นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ กาลังของเครื่องยนต์เท่ากับกาลังที่
สูญเสียไปกับความฝื ดพอดี เนื่อ งจากประสิทธิภ าพความร้อนเพราะคานวณได้จ ากกาลัง เพลาหารด้วยความร้อ น
ป้อนเข้าเครื่องยนต์ซง่ึ มีค่าคงที่ ดังนัน้ เส้นกราฟของประสิทธิภาพความร้อนจึงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับเส้นกราฟของ
กาลังเพลา
ภาพที่ 13 แสดงให้เห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์มคี ่าสูงสุดประมาณ 2 Nm ที่ 135 rpm, กาลังสูงสุด
ประมาณ 46 W ที่ 230 rpm, และประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุดประมาณ 1.2% ที่ 230 rpm เช่นกัน
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ภาพที่ 12 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบ

ภาพที่ 13 สมรรถนะของเครื่องยนต์

ผลลัทธ์จากการทดสอบหาความร้อนป้ อนเข้าเครือ่ งยนต์ด้วยก๊าซชีวมวล
ผลการทดสอบขัน้ แรกทีไ่ ด้จากเครื่องผลิตก๊าซคืออัตราการไหลของก๊าซ ซึง่ สามารถคานวณได้จาก


Q  AV

(7)



เมื่อ Q คืออัตราการไหลเชิงปริมาตร (m3/s), A คือพืน้ ทีห่ น้าตัดของ Orifice (m2), V คือความเร็วของก๊าซทีไ่ หลผ่าน
Orifice (m/s) ความเร็วของก๊าซทีไ่ หลผ่าน Orifice สามารถคานวณได้จาก
(8)
V  C 2gH
เมื่อ H คือความดันแตกต่างคร่อม Orifice (m air), g = 9.81 m/s2, C คือค่าคงทีข่ อง Orifice [6]
Orifice ทีใ่ ช้มคี ่าอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของ Orifice กับท่อเป็ น d/D = 0.5 ซึง่ จะได้ค่า C = 0.628
และความดันในหน่วย m air จะหาได้จาก
( P( mair )  P( mH 2O) ( H O / a )
(9)
เมื่อ H O = 1000 kg/m3, a = 1.2256 kg/m3 ทีค่ วามดันบรรยากาศและ 15 OC และอัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซจะ
คานวณได้จาก
2

2



mf   Q   AC 2gH
(10)
3
เมื่อ  คือความหนาแน่นของก๊าซ (1.054 kg/m ), โดยอัตราส่วนความหนาแน่นของก๊าซชีวมวลต่อความหนาแน่นของ
อากาศทีค่ วามดันบรรยากาศและอุณหภูมิ 15 OC คือ  / a = 0.86 [7] ทาให้ได้  = 1.054 kg/m3 ดังนัน้ ปริมาณ
ความร้อนทีไ่ ด้จากก๊าซจึงหาได้จาก
qf  mf LHVPG
(11)
เมื่อ LHVPG คือค่าความร้อนค่าต่าของก๊าซชีวมวล (5.4 MJ/kg [7]) หรือ
(J/s)
(12)
qf  36,259 H
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กราฟทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมขิ องน้ าที่ดูดซับความร้อนจากหัวเผาก๊าซชีวมวลกับเวลาในการเพิม่
อุณหภูมไิ ด้แสดงไว้ดงั ในในภาพที่ 14 ซึง่ การทดสอบนี้ทา 4 ครัง้ โดยค่าความดันในท่อจ่ายก๊าซแสดงด้วยความสูงของ
Incline manometer เป็ น 2.8, 2.6, 2.4, และ 2.2 mm H2O
การค านวณอื่น ๆ เป็ นเช่นเดียวกับที่กล่า วแล้วในหัวข้อ การทดสอบหาความร้อนป้ อนเข้าเครื่อ งยนต์ด้ว ยก๊า ซ
ปิ โตรเลียมเหลว ผลจากการทดสอบได้นามาสรุปไว้ในตารางที่ 3
ผลลัพธ์จ ากตารางที่ 3 ถู ก นาไปแสดงเป็ นกราฟตามภาพที่ 15 ถึง ภาพที่ 18 คุ ณลัก ษณะของกราฟที่แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันแตกต่างคร่อม Orifice กับอัตราการไหลของก๊าซ, ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จากเครื่องผลิต
ก๊ า ซ, ปริม าณความร้อ นที่น้ า ดู ด ซับ เป็ น เช่ น เดีย วกับ การทดสอบด้ว ยก๊ า ซปิ โ ตรเลีย มเหลว สิ่ง ที่น่ า สัง เกตคือ
ประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อนค่อนข้างต่ าและมีความแปรผันค่อนข้างน้อย จึงเลือกใช้ปริมาณความร้อนทีน่ ้ าดูด
ซับ 2085.10 J/s หรือทีค่ ่าความดันแตกต่างคร่อม Orifice 2.2 mm H2O สาหรับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
ในขัน้ ต่อไป
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ภาพที่ 15 อัตราการไหลกับความดัน

ภาพที่ 16 ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้
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ภาพที่ 17 ความร้อนทีน่ ้าดูดซับ ภาพที่ 18 ประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อนกับความดัน
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์จากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ดว้ ยก๊าซชีวมวล
H (mm H2O)
mf (kg/s) ΔT/Δt (OC/min)
qf (J/s)
2.8
0.04060
5.1993
54805.79
2.6
0.03912
4.4637
52812.18
2.4
0.03759
4.2630
50740.30
2.2
0.03599
3.9964
48580.14

qin (J/s)
2712.71
2328.91
2224.20
2085.10

EH(%)
4.950
4.410
4.383
4.292

ผลลัพธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยก๊าซชีวมวล
การทดสอบเครื่องยนต์กระทาโดยใช้วธิ กี ารเดียวกันกับทีก่ ล่าวแล้วในหัวข้อที่ 4.2 ต่างกันเพียงแค่เชือ้ เพลิงที่
ใช้เท่านัน้ การทดสอบเครื่องยนต์น้ีใช้ค่าความแตกต่างความดันคร่อม Orifice เป็ น 2.2 mm H2O ซึง่ ได้ความร้อนจาก
เครื่องผลิตก๊าซในอัตรา 2085.1 J/s ผลการทดสอบเครื่องยนต์ดว้ ยก๊าซชีวมวล แสดงอยู่ในภาพที่ 19 และ 20
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คุณลักษณะของเส้นกราฟต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบด้วยก๊าซชีวมวลไม่แตกต่างจากการทดสอบด้ วยก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ความแตกต่างที่เห็นได้ชดั คือปริมาณความร้อนที่เครื่องยนต์ได้รบั มีค่าน้อยกว่า มีผลทาให้กาลังที่
เครื่องผลิตออกมาน้อยกว่าตามไปด้วย จากภาพที่ 20 จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ผลิตแรงบิดสูงสุดประมาณ 1.2 Nm ที่ 60
rpm, กาลังเพลาสูงสุดประมาณ 13 W ที่ 130 rpm, และประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุดประมาณ 0.6% ที่ 130 rpm
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ภาพที่ 20 สมรรถนะของเครื่องยนต์

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการทดสอบเครื่องยนต์พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ สามารถเดินเครื่ องทางานร่วมกับเครื่องผลิตก๊ าซได้ใน
ลักษณะทีไ่ ม่แตกต่างกับใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง ผลการทดสอบเครื่องยนต์สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลลัพธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
Fuel
q f (J/s) q in (J/s) EH (%) TH (OC) T (Nm@rpm)
LPG
9529.27 3799.87 39.876 543
2.0@135
ก๊าซชีวมวล 48580.14 2085.10 4.292
363
1.2@60

PB (W@rpm)
46@230
13@130

EBT (%@rpm)
1.2@230
0.6@130

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ท่ใี ช้ก๊า ซชีวมวลต่ ากว่า LPG หลายประการ สิง่ ที่มี
อิทธิพ ลสาคัญต่ อสมรรถนะของเครื่องยนต์คือประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อน (EH) ซึ่ง ต่ างกันมาก ทัง้ นี้เป็ น
เพราะว่าการออกแบบหัวเผาก๊าซชีวมวลยังไม่เหมาะสม เนื่องจากปริมาณการเกิดก๊าซชีวมวลนัน้ ไม่สามารถหาค่า
อัตราการไหลและความดันทีแ่ น่ นอนได้ เมื่อจาเป็ นต้อ งสร้างหัวเผาจึงสร้างขึน้ เพื่อทดสอบในเบือ้ งต้นเท่านัน้ จึงทาให้
เกิดการสูญเสียความร้อนมาก สิง่ ทีค่ วรสังเกตอีกประการหนึ่งก็คอื อุณหภูมใิ นช่องร้อน (TH) เมื่อใช้ก๊าซชีวมวลต่ ากว่า
LPG มาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงถึง 50%
จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์ค่อนข้างต่า เนื่องจากเป็ นเครื่องยนต์ขนาดค่อนข้างเล็ก ซึง่
ความฝื ดจะส่งผลกระทบในอัตราที่สงู กว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และความหนาของผนังกระบอกสูบจะกลายเป็ นหนา
มากเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ทาให้เกิดความต้านทานการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า
อีกด้วย
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สมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบเบต้าขนาด 375.7 cc
Performance of a 375.7 cc beta-configuration Stirling engine
สมบัติ เชียงคา1*และบัญชา ค้งตระกูล2
Sombat Chiangkam1*and Bancha Kongtragool2
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นาเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รู ปแบบเบต้าขนาด 375.7 cc ที่ทดสอบโดยใช้
ความร้อนจากหัวเผาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวป้อนเข้าเครื่องยนต์ 518.5 J/s คงที่ ผลลัพธ์จากการทดสอบเครื่องยนต์พบว่า
แรงบิดสูงสุด, กาลังเพลาสูงสุดและประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุดของเครื่องยนต์คอื 0.30 Nm ที่ 93 rpm, 2.93 W
ที่ 125 rpm และ 0.57% ที่ 125 rpm, ตามลาดับ
คาสาคัญ : เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องยนต์อากาศร้อน เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอก

Abstract
In this paper, performance of a 375.7 cc beta-configuration stirling engine tested by using the
constant heat input of 518.5 J/s supplied from a LPG burner is presented. Results from the engine test
indicate that the maximum torque, the maximum shaft power and the maximum brake thermal efficiency of
the engine is 0.30 Nm at 93 rpm, 2.93 W at 125 rpm and 0.57% at 125 rpm, respectively.
Key words : Stirling engine, Hot air engine, External-combustion engine
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บทนา
เป็ นที่ทราบกันดีแล้ว ว่าทรัพยากรพลังงานบรรพชีวินมีปริมาณจากัดและในปจั จุบนั มีปริมาณลดลงอย่า ง
ต่อเนื่องจนเป็ นสิง่ ทีข่ าดแคลนและจะหมดสิน้ ไปในอนาคต การหาแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานบรรพชีวนิ จึงเป็ นสิง่ ที่
ควรจะต้องให้ความสนใจ เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอก นอกจากจะสามารถใช้พลังงานความร้อนได้หลากหลายชนิดแล้ว
ยังสามารถควบคุมให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอีกด้วย ดังนัน้ การพัฒนา
เครื่องยนต์ความร้อนที่เป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกซึ่งสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน จึงเป็ นประโยชน์ต่อการแก้
วิกฤตพลังงานและสิง่ แวดล้อมในอนาคต การวิจยั นี้เกิดขึน้ จากแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีส่ ามารถ
นาไปใช้ได้ในการผลิตกาลังกล โดยเครื่องยนต์ความร้อนที่จะพัฒนาขึ้นนี้ ต้องไม่เป็ นอันตรายต่ อสิง่ แวดล้อมและ
สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นแหล่งพลังงานป้อนเข้า ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นอกจากจะมีสว่ นช่วยในการอนุ รกั ษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นปญั หาหลักของโลกในปจั จุบนั แล้ว ยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้านพลังงานทางเลือกอีกด้วย
ด้วยเหตุน้จี งึ มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบเบต้า (Beta configuration) ซึง่ มีรูปแบบกะทัดรัดกว่า
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบอื่นและสามารถใช้กบั ตัวรวมรังสีอาทิตย์ (Solar concentrator) ได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์สเตอร์
ลิงรูปแบบอื่น เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารใช้เป็ นเครื่องยนต์พลังแสงอาทิตย์ในขัน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบเบต้าด้วยวิธกี ารทดลอง
โดยออกแบบสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในรูปแบบเบต้า ชนิดลูกสูบกาลังทางานด้านเดียว ทีม่ ขี นาดปริมาตรกวาดของลูกสูบ
กาลังประมาณ 375.7 cc จานวน 1 เครื่อง แล้วทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้อากาศเป็ นสาร
ทางานและในการทดสอบเบือ้ งต้นใช้หวั เผาก๊าช (Gas burner) เป็ นแหล่งให้ความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์
การศึกษาวิจยั ของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในประเทศไทย เท่าทีค่ น้ พบ เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2526 [1] ถึงปจั จุบนั
มีงานศึกษาวิจยั ไม่น้อยกว่า 60 ชิน้ บางส่วนของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
ด้วยก๊าซปิ โตรเลียมเหลวมีดงั ต่อไปนี้ ในปี พ.ศ 2543 จักราวุธ ลีกระจ่าง,วิรุฬห์ โคมแก้วและอภิชาติ รุ่งเรือง [2] นิสติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ทาโครงงานวิศวกรรมโดยมี บัญชา ค้งตระกู ล
เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา ในโครงงานวิศวกรรมนี้ได้ออกแบบสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่าทางานสองด้านโดยมี
ลูกสูบกาลังขนาด 600 cc และลูกสูบเคลื่อนย้ายขนาด 900 cc ทดสอบโดยใช้ LPG เป็ นเชือ้ เพลิง ผลการทดสอบพบว่า
เครื่องยนต์ไร้ภาระมีความเร็วสูง 130 rpm เมื่อรับภาระมีแรงบิดสูงสุด 1.0 Nm ที่ 60 rpm และ กาลังสูงสุด 6.5 W ที่ 70
rpm ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 บัญชา ค้งตระกูล ได้ปรับปรุงและทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องนี้ใหม่
พบว่าในสภาวะไร้ภาระมีความเร็วรอบสูงสุด 130 rpm เมื่อรับภาระมีแรงบิดสูงสุด 1.0 Nm ที่ 58 rpm และให้กาลัง
สูงสุด 6.5 W ที่ 76 rpm และได้นาเสนอผลการทดสอบใหม่น้ีต่อทีป่ ระชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโ รฒประจ าปี 2544 [3] และได้ร่ ว มกับ ไพศาล นาผลเสนอผลงานวิจ ัย นี้ ใ นที่ป ระชุ ม วิช าการเครือ ข่ า ย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 15 [4] ในปี พ.ศ. 2547 ชัยวัฒน์ อิม่ แย้ม, ประมวล หงสนันทน์และอัศวิน ลิ
มาลัย [5] ได้ออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่าใช้ลกู สูบกาลัง 2 ลูกสูบ มีขนาดความจุกระบอก
สูบกาลังรวม 885.2 cc ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้ให้กาลังเพลาสูงสุด 11.86 W ที่ 122.7 rpm ในปี
พ.ศ. 2547 รัตพล ศรีจนั ทร์โฉม, สมพงษ์ รอชัยกุล, นคร ขัดเป็ งและอภินนั ต์ ใจเฟือย [6] ได้ออกแบบ สร้างและทดสอบ
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่า ขนาดความจุกระบอกสูบกาลัง 650 cc ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้ให้
กาลังเพลาสูงสุด 3.2748 W ที่ 72 rpm ในปี พ.ศ. 2548 คารณ มาหะมะและปรีชา ศรีไสล [7] ได้ปรับปรุงและทดสอบ
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่าแบบลูกสูบกาลังทางานสองด้านทีม่ ขี นาดความจุกระบอกสูบกาลัง 60 cc ซึง่ สร้างขึน้
โดยจักราวุธ ลีกระจ่างและคณะ [2] โดยใช้ลกู สูบเคลื่อนย้ายสามแบบคือ แบบใช้ฝอยเหล็กกล้ าไร้สนิมเต็มทัง้ ลูก, แบบ
ใช้ฝอยเหล็กกล้าไร้สนิมเพียงครึง่ เดียวและแบบไม่มฝี อยเหล็กกล้าไร้สนิม ผลจากการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้
ให้กาลังเพลาสูงสุด 8.746 W ที่ 73.3 rpm โดยใช้ลูกสูบเคลื่อนย้ายแบบไม่มฝี อยเหล็กกล้าไร้สนิม ในปี พ.ศ. 2550
บัญชา ค้งตระกูลและสมชาย วงศ์วเิ ศษ [8] ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบใช้ความ
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แตกต่ า งของอุ ณหภู มิต่ า โดยใช้ก๊ า ซปิ โ ตรเลีย มเหลวเป็ น เชื้อ เพลิง จ านวนสองเครื่อ ง เครื่อ งยนต์เ ครื่อ งแรกเป็ น
เครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องทีส่ องเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังสีล่ ูก
ลูกสูบกาลังของเครื่องยนต์ทงั ้ สองเครื่องเป็ นลูกสูบแบบทางานด้านเดียว

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
เครือ่ งทดลอง
พารามิเตอร์ในการออกแบบทีส่ าคัญของเครื่องยนต์แสดงไว้ในตารางที่ 1 แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆ
ของเครื่องยนต์ทอ่ี อกแบบสามารถดูได้จากภาพที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ในการออกแบบทีส่ าคัญ
แบบ
ความโตของกระบอกสูบเคลื่อนย้าย
ช่วงชักของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ปริมาตรกวาดของของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ความโตของกระบอกสูบกาลัง
ช่วงชักของลูกสูบกาลัง
ปริมาตรกวาดของลูกสูบกาลัง
อัตราส่วนการอัด
มุมล่วงหน้าระหว่างลูกสูบกาลังกับลูกสูบเคลื่อนย้าย

Displacer
connecting rod

ขนาด
75 mm
213 mm
941.44 cm
75 mm
75 mm
375.7 cc
2.51
90 องศา

Main Shaft
Power piston
(inside)

Power piston
connecting rod

Cooling chamber

Flywheel

Displacer cylinder

ภาพที่ 1 แผนภาพของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
อุปกรณ์และเครือ่ งมือวัดที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. Rope brake dynamometer สาหรับวัดแรงบิดของเครื่องยนต์ประกอบด้วยตาชังสปริ
่ ง น้าหนักถ่วงและสายรัด
2. ชุดวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ประกอบด้วย Proximity sensor และ Digital indicator
3. ระบบให้ความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติเหลวประกอบด้วยหัวเผาก๊าซ (Gas burner) ถังก๊าซ อุปกรณ์ปรับความดัน
ของก๊าซและเครื่องวัดความดันของก๊าซทีจ่ ่ายให้หวั เผาก๊าซ
4. ชุดวัดความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงประกอบด้วยตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์และนาฬิกาจับเวลา
5. ระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ประกอบด้วยถังเก็บน้ าเย็น ถังพักน้ าร้อน อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ า,
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้า เครื่องสูบน้า ระบบท่อและวาล์ว
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6. ชุดวัดอุณหภูมขิ องเครื่องยนต์และน้ าระบายความร้อนประกอบด้วย K-type thermocouple สาหรับวัดอุณหภูมิ
ของฝาสูบด้านร้อน T-type thermocouple และ Digital indicator สาหรับวัดอุณหภูมขิ องฝาสูบด้านเย็นและอุณหภูมิ
ของน้าระบายความร้อน
การทดสอบเครือ่ งยนต์
การทดสอบเครื่องยนต์แบ่งออกเป็ น 2 การทดสอบคือ
1. การหาความร้อนที่ ป้อนให้แก่สารทางาน เนื่องจากค่าความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่เครื่องยนต์ไม่สามารถวัดได้ใน
ขณะทีเ่ ครื่องยนต์ทางาน จึงต้องทดสอบก่อนทีจ่ ะทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่เครื่องยนต์จริง
ในระหว่างการทดสอบสมรรถนะและนาไปใช้ในการคานวณหาประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์
2. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ ทาหลังจากทีท่ ราบค่าความร้อนป้อนเข้าทีเ่ หมาะสมแล้ว การทดสอบ
สมรรถนะทาเฉพาะการทดสอบหากาลังเพลาของเครื่องยนต์และประสิทธิภาพความร้อนเพลาของเครื่องยนต์เท่านัน้
การหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางาน
ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ นากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาชังน
่ ้ าหนักรวมกับน้ าสะอาดที่
บรรจุอยู่เต็มช่องร้อน แล้วหักน้ าหนักตัวเปล่าของกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออก ก็จะทราบจานวนน้ าทีใ่ ช้ในการทดสอบ
เตรียมน้าสะอาดตามน้าหนักทีไ่ ด้ไว้ให้พร้อม
นากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาวางบนโครงทดสอบ โดยให้กระบอกสูบเคลื่อนย้ายอยู่ห่างจากหัวเผาก๊าซเท่ากับ
ระยะทีจ่ ะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ นาเธอร์โมคัปเปิ้ ลมาใส่ไว้ในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย โดยให้ปลาย
ของเธอร์โมคัปเปิ้ ลอยู่ท่กี ง่ึ กลางของความลึกของช่องร้อน จัดให้เธอร์โมคัปเปิ้ ลแต่ละตัวอยู่ห่างจากผนังของช่องร้อน
เพื่อให้ได้อุณหภูมทิ ่แี ท้จริงโดยการเฉลี่ย ต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลเข้ากับอินดิเคเตอร์และเตรียมถังก๊าซที่จะใช้ในการ
ทดสอบ
วางถังก๊าซลงบนตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ เปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั ปรับ ความดันของก๊าซในสายจ่ายให้อยู่ท่ี 0.6 bar
จุดไฟที่หวั เผาก๊าซ อุ่นอุณหภูมขิ องกระบอกสูบเคลื่อนย้ายให้ได้ 50 OC แล้วจึงใส่น้ าทีเ่ ตรียมไว้ลงไปในกระบอกสูบ
เคลื่อนย้าย
อ่านน้ าหนักก๊าซจากตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมเิ ริ่มต้นของน้ า จดบันทึก
อุณหภูมขิ องน้าทุก 1 นาที จนกระทังน
่ ้ามีอุณหภูมสิ งู ถึงประมาณ 80 OC จึงหยุดการทดสอบ จดบันทึกน้ าหนักสุดท้าย
ของก๊าซจากตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ หยุดการจับเวลาและจดบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ ปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั
เอาเธอร์โมคัปเปิ้ ลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน้าออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย รอให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายเย็น แล้วจึงทดสอบครัง้ ต่อไปทีค่ วามดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.5, 0.4, 0.3, และ 0.2 bar ตามลาดับ
Rope brake
dynamometer

Stirling Engine

ภาพที่ 2 การทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์

ภาพที่ 3 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
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การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
ผลจากการทดสอบเครื่องยนต์เบือ้ งต้นแสดงให้เห็นว่า ความร้อนป้อนเข้าทีค่ วามดันในสายจ่ายก๊าซ 0.2 bar
(qin= 518.45 J/s) ก็เพียงพอสาหรับการเดินเครื่องยนต์แล้ว จึงทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดยมีข ัน้ ตอนการ
ทดสอบดังต่อไปนี้
จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือวัดดังนี้ เธอร์โมคัปเปิ้ ล ตาชังสปริ
่ ง น้ าหนักถ่วง เชือก นาฬิกาจับเวลา ชุด
เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องอ่านอุณหภูมิ แล้วติดตัง้ เข้ากับเครื่องยนต์ ต่อน้าระบายความร้อนเข้าให้หมุนเวียนเข้าไป
ในช่องน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์
ติดตัง้ หัวเผาก๊าซ วางถังก๊าซลงบนตาชังอิ
่ เล็กทรอนิกส์ เปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั ปรับความดันของก๊าซในสายจ่าย
ให้อยู่ท่ี 0.2 bar แล้วจุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซ แล้วปรับอัตราการไหลของน้าระบายความร้อนให้คงที่
จดบันทึกค่าของอุณหภูมเิ ริม่ ต้นทัง้ หมด เริม่ ต้นการจับเวลา จากนัน้ จึงจดบันทึกค่าของอุณหภูมทิ งั ้ หมดทุก 1
นาที จนกระทังอุ
่ ณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนสูงประมาณ 510 OC แล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยยังคงจดบันทึกค่า
ของอุณหภูมิต่อเนื่องและเพิม่ การจดบันทึกค่าของความเร็วรอบทุก 1 นาทีพร้อมกันด้วย เมื่อสังเกตเห็นว่าค่าของ
อุณหภูมแิ ละความเร็วรอบคงที่ ก็แสดงว่าการทางานของเครื่องยนต์เข้าสูส่ ภาวะคงตัวแล้ว นาตาชังสปริ
่ งมาแขวน แล้ว
นาเชือกมาคล้องกับล้อตุนกาลัง
เริม่ แขวนน้ าหนักถ่วงทีละ 1 N แล้วจดบันทึกค่าแรงดึงจากตาชังสปริ
่ งและค่าความเร็วรอบทุกครัง้ ที่ถ่วง
น้าหนัก จนกระทังเครื
่ ่องยนต์หยุด อ่านค่าน้าหนักก๊าซสุดท้าย หยุดการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมสิ ุดท้ายทัง้ หมด ปิ ด
ลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั วัดอัตราการไหลของน้าระบายความร้อน โดยใช้ Beaker และนาฬิกาจับเวลา ทา 3 ครัง้ เพื่อนามาหา
ค่าเฉลีย่

ผลการศึกษา
ความร้อนป้ อนเข้าเครือ่ งยนต์
ข้อมูลจากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ในชัน้ แรกจะนามาเขียนเป็ นกราฟทีแ่ สดงความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมขิ องน้ าทีด่ ูดซับความร้อนจากหัวเผาก๊าซกับเวลาในการเพิม่ อุณหภูมิ การทดสอบนี้ทา 5 ครัง้ โดยค่า
ความดันในท่อจ่ายก๊าซเป็ น 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 bar โดยได้กราฟดังแสดงไว้ในภาพที่ 4-8 สิง่ ทีต่ ้องการจาก
กราฟนี้คอื อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ ซึง่ แสดงด้วยความชันของเส้นกราฟนัน่ เอง นาอัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
ไปคานวณหาความร้อนทีน่ ้าดูดซับไว้ได้จากสมการ
T
(1)
qin  m w c p,w
t
เมื่อ m w คือมวลของน้าทีใ่ ช้ในการดูดซับความร้อน (0.501 kg), c p, w คือค่าความร้อนจาเพาะของน้า (4187 J/kg K),
่ ขึน้ ของอุณหภูมิ (OC/s) ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะคานวณ
T / t คืออัตราการเพิม
ได้จาก
qf  mf LHVLPG
(2)
เมื่อ m f คืออัตราการไหลของก๊าซ (kg/s), LHVLPG คือค่าความร้อนค่าต่าของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (46 MJ/kg)
ประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อน ซึง่ ในการทดลองนี้เป็ นหัวเผาก๊าซ จะหาได้จาก
EH  qin / qf
(3)
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่า ของความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความดันในท่อจ่ายก๊าซเป็ น 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 bar ถูกนามาสรุปไว้ในตารางที่ 2
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ภาพที่ 4 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ มื่อค่าความดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.6 bar
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ภาพที่ 5 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ มื่อค่าความดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.5 bar
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ภาพที่ 6 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ มื่อค่าความดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.4 bar
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ภาพที่ 7 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ มื่อค่าความดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.3 bar
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ภาพที่ 8 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ มื่อค่าความดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.2 bar
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์จากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์
p (bar)
mf (kg/s)
(OC/min)
qf (J/s)
0.6
0.112817
20.430
5189.60
0.5
0.134460
19.830
6185.17
0.4
0.130790
20.930
6016.35
0.3
0.103174
20.660
4745.99
0.2
0.107884
14.830
4962.66

qin (J/s)
714.23
693.25
731.71
722.27
518.45

EH (%)
0.1376
0.1120
0.1216
0.1521
0.1044

การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
ผลลัพธ์จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ แสดงอยู่ในภาพที่ 9 และภาพที่ 10
ภาพที่ 9 แสดงกราฟในช่ วงก่อนการให้ภาระแก่ เครื่องยนต์ เป็ นเส้นกราฟในการเพิ่มอุณหภูมิ (Heat-up
curve) และเส้นกราฟในการเพิม่ ความเร็วรอบ (Start-up curve) จากภาพนี้จะเห็นได้ว่าในระหว่างการเริม่ ให้ความร้อน
ช่วงแรกอุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงจากนั น้ ก็จะเข้าสู่สถานะคงตัว คือความเร็วค่อนข้างจะคงที่และเส้นกราฟในการ
เพิม่ ความเร็วรอบก็มคี ุณลักษณะในทานองเดียวกัน
ผลลัพธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อให้ภาระกับเครื่องยนต์ตอ้ งใช้การคานวณดังนี้
แรงบิดของเครื่องยนต์จะคานวณได้จากสมการ
Mt  (S  W)R
(1)
เมื่อ S คือแรงดึงทีอ่ ่านได้จากตาชังสปริ
่ ง (N), W คือน้าหนักถ่วง (N), R คือรัศมีของเบรกดรัม (m)
กาลังเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จากสมการ
P = 2Mt n
(2)
เมื่อ n = ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rps)
ประสิทธิภาพความร้อนเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จากสมการ
EB = P / qin
(3)
จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์นัน้ แปรผกผันแทบจะเป็ นเส้นตรงกับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ ส่วนกาลังเพลาของเครื่องยนต์นนั ้ จะเพิม่ มากขึน้ ในช่วงแรกทีค่ วามเร็วรอบต่าจนมีค่าสูงสุดจากนัน้ จะมีคา่ ลด
น้อยลงอย่างรวดเร็วเมื่อความเร็วรอบเพิม่ มากขึน้ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่า ความฝืดนัน้ จะเพิม่ มากขึน้ อย่า งรวดเร็ว
เมื่อความเร็วสูงมากขึ้น และที่ความเร็วตัวเปล่า (ซึ่งเป็ นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ กาลังของเครื่องยนต์เท่ากับกาลังที่
สูญเสียไปกับความฝืดพอดี
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เนื่องจากประสิทธิภาพความร้อนเพราะคานวณได้จากกาลังเพลาหารด้วยความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ซง่ึ มี
ค่าคงที่ ดังนัน้ เส้นกราฟของประสิทธิภาพความร้อนจึงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับเส้นกราฟของกาลังเพลา
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ภาพที่ 9 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบ

ภาพที่ 10 สมรรถนะของเครื่องยนต์

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการทดสอบเครื่องยนต์พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ที่สร้างขึน้ มานี้สามารถผลิตแรงบิดสูงสุดได้ประมาณ
0.30 Nm ที่ 93 rpm ผลิตกาลังเพลาสูงสุดได้ประมาณ 2.93 W ที่ 125.0 rpm และมีประสิทธิภาพความร้อนเพลา
ประมาณ 0.57 % ที่ 125 rpm โดยใช้พลังงานความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ 518.5 J/s ทาให้อุณหภูมขิ องสารทางานใน
ช่องร้อนกับช่ องเย็น เป็ น 470 OC และ 53 OC โดยประมาณ ตามลาดับ แม้ว่าตัวเลขของสมรรถนะที่ไ ด้รบั ของ
เครื่องยนต์น้จี ะต่า แต่เมื่อคิดว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีส่ ามารถใช้เชือ้ เพลิงจากการเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงได้แทบทุกชนิด จากลักษณะเด่นทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ เป็ นเหตุผลทีส่ มควรจะพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เพื่อ
ศึกษาในรายละเอียด เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารผลิตพลังงานอย่างยังยื
่ นจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ดังนัน้ โครงงานนี้ก็
จะมีคุณค่าตามจุดประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
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The Study of Performance and Economic of Updraft Gasifier
เปรนิกา มณีท่าโพธิ1์ และ สมชาย กฤตพลวิวฒ
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บทคัดย่อ
เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึน้ ทีอ่ อกแบบและสร้างขึน้ มีความจุเชือ้ เพลิงของเตาปฏิกรณ์เท่ากับ 0.75 ลูกบาศก์
เมตร ตัวเตาเป็ นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. และ ความสูง 152 ซม. ใช้กอ้ นเชือ้ เห็ดเหลือใช้ตาก
แห้งเป็ นเชือ้ เพลิง การทดลองจะทาการวัดค่าอุณหภูมทิ ต่ี าแหน่ งต่างๆ และวัดองค์ประกอบของแก๊ส โดยกาหนดให้
อัตราการไหลของอากาศเท่ากับ 9, 10.5 และ 12 x 10-3 m3/s ผลการทดลองจะได้ว่าอุณหภูมขิ องโซนเผาไหม้จะมีค่า
อยู่ในช่วง 800 ถึง 1000 องศาเซลเซียส ทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศ 9 x 10-3 m3/s จะได้ว่าอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
ของเตาแก๊สซิไฟเออร์ต่ า สุด ทีอ่ ตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเท่ากับ 5.551 kg/m2-hr จะมีอตั ราการสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิง 9.41 kg/hr และอัตราโซนเผาไหม้ 0.167 m/hr เตาแก๊สซิไฟเออร์สามารถใช้ทดแทนการใช้แก๊ส LPG ได้
93% ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จะได้ว่าการใช้เชือ้ เพลิงจากก้อนเชื้ อเห็ดใช้แล้วคิดเป็ นเงินค่าเชือ้ เพลิงเท่ากับ
8,731 บาทต่อเดือน เตาแก๊สโพรดิวเซอร์แบบอากาศไหลขึน้ มีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 14 เดือน
คาสาคัญ: แก๊สโปรดิวเซอร์ เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึน้ เศรษฐศาสตร์

Abstract
The designing and built up of Gasifier has the capacity of the reactor was 0.75 cubic meters. The
cylindrical reactor diameter as 80 cm and height as 152 cm. Using mushrooms cup waste dried residues as
fuel. The experiment will measure the temperature at different positions and the gas components. The air
flow rate was 9 , 10.5 and 12 x 10-3 m3 / s. The result is that the temperature of the combustion zone is in
the range 800 to 1000°C. In case of air flow rate is 9 x. 10-3 m3 / s has lowest fuel consumption rate of the
gasifier .In case of the specific fuel consumption of 5.551 kg/m2-hr as the rate of fuel consumption 9.41 kg/hr
and the combustion zone rate is 0.167 m/hr. Gasifier could replace the use of LPG gas is 93 % effective.
The economic analysis result is the use of mushroom cup waste used as fuel has cost as 8,731 baht per
month. The payback period is 14 months.
Key words: Producer Gas Updraft Gasifier Economics

1

หน่วยวิจยั และส่งเสริมพลังงาน ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

1

Energy Research and Promotion Center, Physics Departmant, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok.
Corresponding author e-mail: somchaikr@nu.ac.th

*

265

บทนา
การเพาะปลู ก เห็ด เป็ น อาชีพ ที่ท ารายได้ ใ ห้ก ับ กลุ่ ม ชุ ม ชนเกษตรกรค่ อ นข้า งสูง โดยเฉพาะเห็ด ฟาง
(Volvariella volvacea) เป็ นเห็ดทีม่ ปี ริมาณการผลิตมากลาดับที่ 5 ของโลกรองจากเห็ดแชมปิ ญอง เห็ดสกุลนางรม
เห็ดหอม และเห็ดหูหนู [1] ส่วนใหญ่เห็ดฟางจะถูกผลิตในแถบร้อนชืน้ ของเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย
ซึง่ มีการผลิตประมาณ 16% ของผลผลิตเห็ดทัวโลก
่
สาหรับการผลิตเห็ดฟางในประเทศไทย จากรายงานของชาญยุทธ์
(2544) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2544/2545 คาดว่าผลผลิตเห็ดฟางจะอยู่ท่ี 84,000 ตัน หรือ 68.9% ของการผลิตเห็ด
ทัง้ หมดในประเทศ [2] ปจั จุบนั ราคาเห็ดฟางในช่วง 3 ปี ยอ้ นหลัง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2554 ทีข่ าย ณ ตลาด
ขายส่งสินค้าสีม่ ุมเมือง เฉลีย่ ที่ 68.16 บาทต่อกิโลกรัม โดยการใช้พลังงานในกระบวนการเพาะเห็ดเบือ้ งต้นของกลุ่ม
ชุมชนเพาะเห็ด ในเขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ได้พบว่ามีการใช้เชือ้ เพลิงปริมาณมากในการผลิตไอน้ า เพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตเห็ด มีส่วนสาคัญ 2 ส่วนคือ สาหรับอบฆ่าเชือ้ ก้อนเชือ้ เห็ด ต้องใช้ไอน้ าทีอ่ ุณหภูมิ 90-100 ºC
เป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
และสาหรับการเพาะเห็ด ต้องใช้ไอน้ าทีอ่ ุณหภูมิ 65-70 ºC เป็ นเวลา 3 ชัวโมงต่
่
อรอบการผลิต ซึง่
โดยเฉลี่ยแล้วถ้าทาการอบก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 1,200 ก้อน จะใช้แก๊สแอลพีจปี ระมาณ 30 กิโลกรัม คิดเป็ นเงิน
ประมาณ 600 บาทต่อวัน ซึง่ ค่าอุณหภูมขิ องไอน้าตลอดกระบวนการผลิตจะต้องมีค่าคงทีต่ ลอดเวลา โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผูป้ ระกอบการจะใช้เชือ้ เพลิงจาก ฟื น หรือ แก๊สหุงต้ม (แอลพีจ)ี สาหรับการผลิตไอน้า
เชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทไม้ฟืนได้รบั ความนิยมมากสาหรับกิจการเพาะเห็ดเนื่องจากมีราคาถูก แต่ ใน
ปจั จุบนั ไม้ฟินเริม่ หายาก จึงทาให้ราคาเชือ้ เพลิง ไม้ฟืนสูงขึน้ ทาให้ผเู้ พาะเห็ดหันมาใช้ยางรถยนต์ทท่ี ้งิ แล้วแทน แต่
ปญั หาทีพ่ บจากการใช้เชือ้ เพลิงดังกล่าวคือ การก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงและเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ เช่น เขม่าควัน ฝุน่ ละออง ด้วยเหตุน้ี แก๊สหุงต้มจึงได้รบั ความนิยมขึน้ มากเรื่อยๆ เพราะมีราคาถูก สะอาดและ
สะดวกในการใช้ อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั ราคาแก๊สหุงต้มมีราคาเพิม่ สูงขึน้ จึงทาให้ต้นทุนในการผลิตเห็ดสูงขึน้ และ
ทาให้ผู้ผลิต มีก าไรลดน้ อ ยลง โดยพบว่ าก้อ นเชื้อเห็ดที่ท้งิ แล้ว มีส่ว นประกอบชีว มวลประเภทขี้เ ลื่อยไม้ม าก ซึ่ง
เหมาะสมน ามาใช้เป็ น เชื้อ เพลิงในการผลิตไอน้ าได้อย่ างดี แต่ ป จั จุบ ันเกษตรกรส่ว นมากมักนาไปเททิ้งในพื้น ที่
การเกษตรเพื่อทาปุ๋ยและปรับสภาพหน้าดินเท่านัน้ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็ นพลังงานมีอยู่ดว้ ยกันหลายวิธี
วิธกี ารหนึ่งทีเ่ ป็ นทีน่ ่าสนใจ คือ เทคโนโลยีการเปลีย่ นเชือ้ เพลิงในรูปของแข็งให้อยู่ในรูปของแก๊สเชือ้ เพลิง (หรือ แก๊ส
โพรดิวเซอร์ ) ซึง่ ข้อดีของการเปลีย่ นรูปเชือ้ เพลิงชีวมวลให้อยู่ในรูปของแก๊สเชือ้ เพลิง คือมีความสะดวกในการใช้งาน
และสามารถควบคุมการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ได้ดกี ว่าเชือ้ เพลิงทีอ่ ยู่ในรูปของแข็ง ซึง่ กระบวนการเปลีย่ นเชือ้ เพลิงแข็งให้
อยู่ในรูปของแก๊สเชือ้ เพลิงเรียกว่า กระบวนการ Gasification เป็ นเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็ นพลังงานมีอยู่
ด้วยกันหลายวิธี วิธกี ารหนึ่งทีเ่ ป็ นทีน่ ่ าสนใจ คือ เทคโนโลยีการเปลีย่ นเชือ้ เพลิงในรูปของแข็งให้อยู่ ในรูปของแก๊ส
เชือ้ เพลิง (หรือ แก๊สโพรดิวเซอร์ ) ซึง่ ข้อดีของการเปลีย่ นรูปเชือ้ เพลิงชีวมวลให้อยู่ในรูปของแก๊สเชือ้ เพลิง คือมีความ
สะดวกในการใช้งานและสามารถควบคุมการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ได้ดกี ว่าเชือ้ เพลิงที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึง่ กระบวนการ
เปลีย่ นเชือ้ เพลิงแข็งให้อยู่ในรูปของแก๊สเชือ้ เพลิงเรียกว่า กระบวนการ Gasification
จากผลกระทบของราคาเชือ้ เพลิงทีส่ งู ขึน้ ในปจั จุบนั รวมถึงทรัพยากรทีเ่ หลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเห็ด จึง
มีแนวคิดในการนาวัสดุทเ่ี หลือทิง้ จากกระบวนการผลิตเห็ดดังกล่าวมาใช้เพื่อผลิตแก๊สเชือ้ เพลิงเพื่อลดการใช้แก๊สหุงต้ม
ในกระบวนการเพาะเห็ด โดยใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบอากาศไหลขึน้
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วัสดุอปุ กรณ์
เตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึน้ ทีอ่ อกแบบและสร้างขึน้ มีควาจุของเตาปฏิกรณ์เท่ากับ 0.75 ลูกบาศก์เมตร
ดังภาพที่ 1 ตัวเตาสร้างจากเหล็กแผ่นหนา 3 มม. ม้วนเป็ นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อด้านใน 80
ซม. และท่อเหล็กด้านนอกขนาด 90ซม. ระหว่างท่อทัง้ สองชัน้ จะหล่อด้วยซีเมนต์ทนไฟหนา 5 ซม. ส่วนบนเป็ นช่องใส่
เชือ้ เพลิงขนาดเส็นผ่านศูนย์กลาง 30ซม. ด้านล่างเป็ นตะแกรงรองรับเชือ้ เพลิงทาจากเหล็กขนาด 9 ซม. อยู่เหนือชัน้
เก็บเถ้า (Ash Pit) พัดลมทีใ่ ช้เป็ น Blower ขนาดท่อส่งลมเท่ากับ 4x4 นิ้ว อัตราการไหลของอากาศสูงสุด 44 CMM
เตาแก๊สซิไฟเออร์

T3
T2
T4

T5
เก็บก๊าซตัวอย่าง

T1 =
T2 =
T3 =
T4 =
T5 =

อุณหภูมภิ ายในห้องเผาไหม้
อุณหภูมแิ ก๊สก่อนเข้าไซโคลน
อุณหภูมแิ ก๊สก่อนออกไซโคลน
อุณหภูมบิ ริเวณไพโรไลซีส
อุณหภูมแิ ก๊สด้านออก

ออริฟิซ และ มานอมิเตอร์

T1

เครื่องเป่าลม

หัวเผา
ไซโคลน

วาล์วควบคุมอากาศ

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึน้

ถาดน้า
ภาพที่ 2 ตูอ้ บก้อนเชือ้ เห็ด
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วิ ธีการศึกษา
ในการทดลองการใช้งานจริงในกระบวนการอบฆ่าเชื้อก่อนเชื้อเห็ด จะใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้วจานวน 80
กิโลกรัม และกาหนดระยะการทดลองครัง้ ละ 180 นาที/ครัง้ โดยทาการทดลองที่อตั ราการไหลของอากาศเท่ากับ 9,
10.5 และ 12 x 10-3 m3/s ตามลาดับ มีขนั ้ ตอนการทดลองดังนี้ 1.) จุดเตาโปรดิวเซอร์แก๊ส 2.) เติมน้ าในตู้อบโดยใช้
ปริมาตรเท่ากับ 100 kg ในถาดโลหะขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.2 เมตร บรรจุได้ 1,280 ก้อน ต่อ ครัง้ 3.) เดิน
เครื่องวัดอุณหภูมเิ พื่อวัดอุณหภูมทิ ุกๆ 5 นาที ซึง่ แสดงต่ าแหน่ งการวัดดังรูปที่ 2 และตรวจวิเคราะห์แก๊สทุก 10 นาที
4.) จุดไฟทีห่ วั เผาไหม้พร้อมเริม่ จับเวลาจนกระทังอุ
่ ณหภูมนิ ้าในถาดเท่ากับ 95 องศาเซลเซียส 5.) ควบคุมอุณหภูมนิ ้า
คงที่ โดยทาการปรับวาล์วควบคุมอัตราการไหลของโพรดิวเซอร์แก๊ส 6.) ทาการบันทึกข้อมูล ต่างๆ จนครบ 180 นาที
การหาสมรรถนะเชิ งความร้อน
การประเมินประสิทธิภาพทางด้านความร้อนของเตาแก๊สซิไฟเออร์คานวณได้จากอัตราส่วนของความร้อนทีใ่ ช้
ในการทาให้น้าเดือดจนกลายเป็นไอต่อความร้อนของเชือ้ เพลิงดังนี้ [3]
η

เมื่อ

η
Qu
Qfuel

Q

u  100
Q
fuel

คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
คือ ปริมาความร้อนทีใ่ ช้ประโยชน์ kJ
คือ ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิง kJ

Q u  [mw,1Cp,w (Tw,b  Tw,i )]  [mw,2hfg ]

เมื่อ

mw,1
mw,2
Tw,b

คือ มวลน้าเริม่ ต้น kg
คือ มวลน้าระเหย kg
คือ จุดเดือดของน้า องศาเซลเซียส

Tw,i

คือ อุณหภูมนิ ้าเริม่ ต้น องศาเซลเซียส

Cp,w
hfg

คือ ค่าความร้อนแฝงของการระเหยน้า 2,257 kJ/kg

mfuel
LHV

(2)

คือ ค่าความร้อนจาเพาะของน้าทีค่า 4.186 kJ/kg ๐C

Q fuel  m fuel  LHV

เมื่อ

(1)

คือ มวลของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ทงั ้ หมด,kg
คือ ค่าความร้อนต่าสุดของเชือ้ เพลิง
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(3)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบเชือ้ เพลิงชีวมวลจากก้อนเชือ้ เห็ดใช้แล้ว พบว่าหลังจากนาเชือ้ เพลิงก้อนเห็ดใช้แล้วทาการตาก
กลางแจ้งเป็ นเวลา 5 วัน จะมีค่า Proximate analysis และ Ultimate Analysis ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตทิ างความร้อนของชีวมวล
Proximate analysis
Ash, %
10.23
Volatile Matter, %
75.17
Fixed Carbon, %
12.1
Ultimate Analysis [4]
Carbon, %
35.26
Hydrogen, %
2.75
Oxygen, %
36.91
Nitrogen, %
0.47
Sulfur, %
0.52
Moisture, %
2.5
Higher heating value, kJ/kg
18,467
ผลการทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนของเตาทีอ่ ตั ราไหลอากาศเท่ากับ คือ 9, 10.5 และ 12 x 10-3 m3/s
จากการทดสอบพบว่าเตาแก๊สซิไฟเออร์น้ี มีอตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเฉลีย่ เท่ากับ 9.41, 10.67 และ 12.31 kg/hr
ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่าค่าอัตราการสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงจะเพิม่ ขึน้ อัตราของอากาศไหลที่เ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ เมื่ออัตราของ
อากาศไหลเพิม่ ขึน้ อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับค่าอัตราการเผาไหม้ (CZR) และอัตราการ
สิน้ เปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะ (SGR) ดังแสดงในตารางที่ 2 และในภาพที่ 3
แสดงอัตรากาป้อนเชื้อเพลิงกับ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิไฟเออร์
น้าหนัก
เชื้อเพลิ
ง

(kg)

อุณหภูมิ
น้าเริ่ มต้น

อุณหภูมิ
น้าสูงสุด

(๐C)

(๐C)



FCR

SGR

CZR

(%)

(kg/hr
)

(kg/m2hr)

(m/hr)

19.4 9.41
8
อัตราการไหลของอากาศ 10.5 x 10-3 m3/s
70
100
50
450 15.0 10.67
4
-3 3
อัตราการไหลของอากาศ 12 x 10 m /s
60
100 37.3 390 13.2 12.31
7

5.551

0.167

5.967

0.179

6.723

0.202

เวลาที่
น้า
เดือด
(min)

ปริ มาณ ไอน้า
น้าที่
ทดสอบ
(kg) (kg)

เวลา
ทดสอบ
เตาเผา
(min)

อัตราการไหลของอากาศ 9 x 10-3 m3/s

80

33

100

80

32

100

80

32

100

80

100

62.6
7
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510

ภาพที่ 3 อัตรากาป้อนเชือ้ เพลิงกับประสิทธิภาพเชิงความร้อน

-3

3

-3

(ก) อัตราการไหลอากาศเท่ากับ 9 x 10 m /s

3

(ข) อัตราการไหลอากาศเท่ากับ 10.5 x 10 m /s

-3

3

(ค) อัตราการไหลอากาศเท่ากับ 12 x 10 m /s

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอุณหภูมทิ ต่ี าแหน่งต่างๆ เทียบกับเวลา
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ผลการทดลองอุณหภูมขิ องตาแหน่ งทีอ่ ตั ราการไหลคือ 9, 10.5 และ 12 x 10-3 m3/s จากการทดสอบพบว่า
เตาแก๊สซิไฟเออร์น้ี โดยในการทดลองแต่ละครัง้ นัน้ จะใช้กอ้ นเชือ้ เห็ดที่เหลือใช้แล้ว นาไปทาให้แห้งหนัก 80 กิโลกรัม
โดยทาการทดลองแก๊ซโปรดิวเซอร์ครัง้ ละ 180 ซึง่ ทาการวัดทุกๆ 5 นาที ซึง่ มีอุณหภูมใิ นห้องเผาไหม้สงู สุด อุณหภูมใิ น
ห้องเผาไหม้ในช่วงแรกมีผลต่อการจุดติดของเตา ถ้าอุณหภูมใิ นห้องเผาไหม้ไม่ถงึ 600 องศาเซลเซียส จะจุดเชือ้ เพลิง
ไม่ตดิ ซึง่ ทัง้ 3 อัตราการไหลมีอุณหภูมใิ นห้องเผาไหม้สงู กว่า 600 องศาเซลเซียส เนื่องจากปฏิกริ ยิ าในชัน้ นี้ป็นปฏิ
กิรยิ าคายความร้อน ดังนัน้ เมื่อปริมาณออกซิเจนเพิม่ ขึน้ ตามอัตราการไหลของอากาศจึงคายความร้อนมากขึน้ ส่งผลให้
อุณหภูมภิ ายในเตาสูงขึน้ ดัง้ แสดงในภาพที่ 4
ผลการคานวณเชิ งเศรษฐศาสตร์
จะได้ว่าทีอ่ ตั ราการไหลของอากาศเท่ากับ 9 x 10-3 m3/s ระบบจะสามารถผลิตความร้อนแก่น้ าได้ 169.5
MJ/day ซึง่ เมื่อคิดความร้อนของเชือ้ เพลิงจะได้เท่ากับ 870.3 MJ/day ซึง่ จากผลการคานวณปริมาณความร้อนที่
ต้องการจากแก๊สแอลพีจเี ท่ากับ 935 MJ/day จะได้ว่าเตาแก๊สซิไฟเออร์สามารถทดแทนการใช้แก๊สแอลพีจไี ด้เท่ากับ
93% ซึง่ จะเห็นได้ว่าต้องใช้แก๊สแอลพีจที างานต่ออีกประมาณ 7%
จากการทางานของเตานึ่งไอน้ าจะใช้เชือ้ เพลิงจากแก๊ส LPG ใช้เวลาวันละ 7 ชัวโมง
่
กาหนดให้อุณหภูมิ
ด้านบนของเตานึ่งมีค่าเท่ากับ 90 องศาเซลเซียส ในแต่ละวันจะใช้แก๊ส LPG จานวน 2 ถัง ราคาแก๊ส LPG ถังละ 264
บาท คิดเป็ นเงินค่าใช้จ่ายสาหรับแก๊ส LPG วันละ 528 บาท ซึง่ ถ้าสามารถนาก้อนเชือ้ เห็ดทีใ่ ช้แล้วมาแทนแก๊ส LPG
ดังกล่าวจะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวได้ ซึง่ จากผลการทดลองจะได้ว่าเตาแก๊สซิไฟเออร์จะสามารถทนแทนแก๊ส
LPG ได้เท่ากับ 93% คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ 8,731 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 14 เดือน

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการทดลองศึกษาสมบัติทางกายภาพของก้อนเชื้อเพลิงเชื้อเห็ดใช้แล้วมีค่าเฉลี่ย ปริมาณเถ้าร้อยละ
10.23, สารระเหยร้อยละ 75.18, ความชืน้ ร้อยละ 2.50, คาร์บอนคงตัวร้อยละ 12.1 และ มีค่าความร้อนสูงสุด (HHV)
เท่ากับ 18,467 kJ/kg มีค่าสรุปประสิทธิภาพร้อยละ 19.48, 15.04 และ 11.75 ตามลาดับได้ว่าทีอ่ ตั ราการไหลของ
อากาศเท่ากลับ 9 x 10-3 m3/s จะมีประสิทธิสงู สุดเท่ากับ 19.48 เนื่องจากให้พลังงานพลังงานความร้อนกับน้ ามี
ค่าสูงสุด ดูจากระยะทีใ่ ช้ในการทาให้น้าเดือดยาวนานทีส่ ดุ และผลการทดลองจะได้ว่า อุณหภูมขิ องโซนเผาไหม้จะมีค่า
อยู่ในช่วง 800 ถึง 1000 องศาเซลเซียส อัตราการไหลของอากาศ 9 x 10-3 m3/s จะมีอตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
ของเตาแก๊สซิไฟเออร์ต่ าสุด คือมีอตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเท่ากับ 5.551 kg/m2-hr อัตราการสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิง 9.41 kg/hr และอัตราโซนเผาไหม้ 0.167 m/hr สามารถทาอุณหภูมนิ ้าได้สงู สุดคือ 100 องศาเซลเซียส และ
ค่าอุณหภูมเิ ฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 91.28 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของแก๊ส จะได้
ค่าเฉลีย่ ของก๊าซคือ O2 เท่ากับ 7.19%, CO2 เท่ากับ 1.60% และ CH4 เท่ากับ 8.43% ผลการหาความสัมพันธ์ของ
ร้อยละของแก๊สชนิดต่างๆ เทียบกับอัตราส่วนสมมูลจะได้ว่า ทีค่ ่าอัตราส่วนสมมูลเท่ากับ 0.39 ปริมาณร้อยละของ CH4
และค่าความร้อนของแก๊สจะมีค่าสูงสุด ขณะที่ปริมาณร้อยละของ CO2 มีค่าต่ าสุด เตาแก๊สซิไฟเออร์สามารถใช้
ทดแทนการใช้แก๊ส LPG ได้ 93% คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ 8,731 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 14
เดือน
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้เป็ นการประเมินสมรรถนะเตาแก๊สชีวมวลสําหรับครัวเรือน และพัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบ
Wood-gas ซึง่ เป็ นเตาแบบ Inverted Downdraft ตัวเตาสร้างจากเหล็ก ม้วนเป็ นทรงกระบอก เตาชัน้ ในมีความหนา 5
มิลลิเมตร ม้วนเป็ นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร ส่วนบนเป็ นช่อง
ใส่เชือ้ เพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างช่องวงกลม 1 เซนติเมตร เตาชัน้ นอกม้วนรูป
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร ความยาวของทรงกระบอก 34 เซนติเมตร ระยะห่างของช่อง 3
เซนติเมตร โดยมีลกั ษณะเป็ นเตาผนัง 2 ชัน้ ซึง่ ชัน้ ในจะเป็ นส่วนของห้องเผาไหม้ ชัน้ นอกเป็ นช่องสําหรับให้อากาศ
ผ่านเข้าสูเ่ ตาโดยใช้พดั ลม การทดสอบจะใช้เชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย แกลบ และเศษ
ไม้ โดยแต่ละการทดลองใช้เชือ้ เพลิงมวลเท่ากันคือ 1 กิโลกรัม ผลการทดลองพบว่าซังข้าวโพดมีประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูงกว่าวัสดุเหลือใช้อ่นื โดยมีประสิทธิภาพ 34.94% อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง 2.32 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
2
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจําเพาะ 24.77 kg/m -hr และอัตราโซนการเผาไหม้ 0.62 m/hr
คําสําคัญ: เตาชีวมวล ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย แกลบ เศษไม้

Abstract

This research is to evaluate the performance of household wood gas stove and developing a biomass
woog gas stove with an Inverted downdraft type. A stove made of steel rolled into a cylindrical. The Inner layer
with a thickness of 5 mm, roll into a cylinder diameter of 24 cm, length 25 cm, the upper part has the slot,
diameter of 17 cm, the distance between the circle hole as 1 cm. The outer cylinder size, diameter 22 cm , length
of 34 cm ,spacing between the circle hole of 3 cm with a wall oven features a two layers which is the inner of the
reactor. The outer layer has a channel for air to enter the stove using a fan. The test fuel types such as corn cob ,
banana peel, rice husk and wood chip. Each experimental, the fuel mass is 1 kg. The results showed that corn
husk has higher thermal efficiency than others. The efficiency of 34.94 %, fuel consumption rate is 2.32 kilogram
per hour, specific fuel consumption rate is 24.77 kg/m2-hr and combustion zone rate is 0.62 m/hr.
Keywords: Wood-gas stove, Waste cob, banana peel, rice husk, wood ship
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บทนํา

แก๊สแอลพีจเี ป็ นพลังงานสิน้ เปลืองทีใ่ ช้สําหรับเป็ นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ทัง้ ในพื้นทีท่ ่อี ยู่ห่างไกล
พืน้ ทีใ่ นชนบท และบริเวณพืน้ ทีท่ วไปของประเทศ
ั่
เนื่องจากแก๊สแอลพีจมี คี วามสะดวกต่อการใช้งาน สามารถควบคุม
ปริมาณความร้อนได้ง่าย มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถให้เปลวไฟที่เป็ นสีน้ํ าเงินฟ้ า ดังนัน้ จึงเป็ น
เชื้อเพลิง ที่นิยมนํ า มาใช้กนั มากในครัวเรือน แต่ อย่างไรก็ตามจากปญั หาทางด้านพลังงานของประเทศส่งผลให้มี
แนวโน้ ม ที่จะทําให้เ กิดการเพิ่มราคาของกแก๊สแอลพีจีสูงขึ้น ซึ่ง จะเห็นได้ว่ าราคาของแก๊สแอลพีจ ีจ ะส่ง ผลทําให้
ค่าใช้จ่ายของการบริโภคอาหารในแต่ละวันสูงขึน้ [1]
เชือ้ เพลิงชีวมวลเป็ นเป็ นพลังงานหมุนเวียนทีส่ าํ คัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากมีราคาตํ่า เมื่อทํา
การเผาไหม้โดยตรงจะมีประสิทธิภาพตํ่าและเกิดแก๊สพิษทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงชีวมวลสามารถปรับปรุงจากการเผาไหม้โดยตรงมาเป็ นกระบวนการไพโรไลซีสหรือการเกิด
ก๊าซซิฟิเคชันเพื่อให้ชวี มวลสามารถใช้งานทดแทนแก๊สแอลพีจ ี เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท ไม้ เป็ นแหล่ง
พลังงานทีม่ สี ว่ นประกอบหลักเป็ นคาร์บอนทีม่ ศี กั ยภาพอย่างสูง ประมาณ 10% ของความต้องการพลังงานทัวโลกได้
่
จากไม้ และประชากรโลกมากกว่า 3000 ล้านคน ใช้วธิ กี ารเผาเชือ้ เพลิงชีวมวลเพื่อใช้เป็ นพลังงานในแต่ละวัน [2] การ
เผาไหม้เชือ้ เพลิงชีวมวลจะมีประสิทธิภาพตํ่าและเกิดขึน้ อย่างไม่สมบูรณ์ ส่งผลทําให้เกิดแก๊สทีเ่ ป็ นพิษ และอนุ ภาคฝุ่น
ละอองสูอ่ ากาศ โดยเฉพาะการอย่างยิง่ การใช้งานสําหรับการเผาไหม้ภายในอาคารโดยเฉพาะการทําครัว จากการเกิด
แก๊สพิษทีก่ ล่าวมาจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบต่อระบบหายใจ และการทํางาน
ของปอดมีประสิทธิภาพตํ่าลง
การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลด้วยการเปลี่ยนรูปพลังงาน จะต้องทําการออกแบบเตาเชื้อเพลิงชีวมวลที่มคี วาม
เหมาะสม และเตาแบบใช้พลังงานจากแก๊สทีไ่ ด้จากไม้จะเกิดการเผาไม้ของก๊าซ CO และ CH4 ได้อย่างสมบูรณ์ และ
ลดการปล่อยแก๊สทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นปญั หาสําคัญของการเผาไหม้เชือ้ เพลิงแข็ง โครงงานนี้จะ
เป็ นการทดสอบหาเชื้อเพลิงชีวมวลที่มคี วามเหมาะสมในการทํางานของเตาแบบ wood gas เพื่อหาเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมกับการทํางานของเตา โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็ นของเหลือใช้จํานวน 4 ชนิด คือ แกลบ ซังข้าวโพด
เปลือกกล้วยตากแห้ง และ เศษไม้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

วัสดุอปุ กรณ์
เตาแบบ Wood-gas มีส่วนประกอบสองส่วนดังนี้ ตัวเตาสร้างจากเหล็ก ม้วนเป็ นทรงกระบอก เตาชัน้ ใน มี
ความหนา 5 มิลลิเมตร ม้วนเป็ นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร
ส่วนบนเป็ นช่องใส่เชือ้ เพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างช่องวงกลม 1 เซนติเมตร เตา
ชัน้ นอก ม้วนรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร ความยาวของทรงกระบอก 33 เซนติเมตร
ระยะห่างของช่อง 3 เซนติเมตร ภาพที่ 1 โดยมีลกั ษณะเป็ นเตาผนัง 2 ชัน้ ซึง่ ชัน้ ในเป็ นส่วนของห้องเผาไหม้ ชัน้ นอก
เป็ นช่องสําหรับให้อากาศผ่านและมีช่องสําหรับอากาศไหลเข้าสู่เตา ด้านล้างเตาติดพัดลม DC 12 V, 1 A เป็ นพัดลม
สําหรับระบายความร้อน CPU คอมพิวเตอร์ ทําหน้าทีป่ ้ อนอากาศเข้าสูเ่ ตาเพื่อใช้สาํ หรับเผาไหม้ในส่วนของอากาศปฐม
ภูมิ (Primary Air) และเป็ นส่วนของอากาศทุตยิ ภูมิ (Secondary Air)
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ภาพที่ 1 ไดอะแกรมส่วนประกอบของเตาแบบ Wood Gas Stove

ภาพที่ 2 ลักษณะการทํางานของเตาแบบ Wood Gas Stove
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ในการประเมินสมรรถนะเตาแก๊สชีวมวลแบบ Wood Gas Stove โดยใช้เชือ้ เพลิงแตกต่างกัน 4 ชนิด คือ
แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วยตากแห้ง และเศษไม้ แบ่งการทดลองเป็ น 2 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี้
การหาค่าความชื้นของเชื้อเพลิ ง
หลังจากทีร่ วบรวมเชือ้ เพลิงชีวมวล แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วยตากแห้ง และเศษไม้ นําไปตากแดดให้
แห้งเป็ นระยะเวลา 3-4 วัน (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) หลังจากนัน้ ทําการทดสอบหาคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของตัวอย่างชีว
มวล โดยทําการอบแห้งทีอ่ ุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 16 ชัวโมง
่
เพื่อหาค่าความชืน้ ของเชือ้ เพลิงชีว
มวล แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วยตากแห้ง และเศษไม้

(ก) ข้าวโพด

(ข) เปลือกกล้วย

(ค) แกลบ

(ง) เศษไม้

ภาพที่ 3 เชือ้ เพลิงชีวมวลทีใ่ ช้ในการทดลอง
วิ ธีดาํ เนิ นการทดสอบ
1.กเตรียมเชือ้ เพลิงชีวมวล แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วยตากแห้ง และเศษไม้ ขนาด 1×1 เซนติเมตร ที่
จะใช้ทาํ การทดลองโดยการชังนํ
่ ้าหนักเริม่ ต้น และหาความชืน้ เริม่ ต้นของเชือ้ เพลิง
2. นําเชือ้ เพลิงบรรจุลงในเตาชีวมวล จุดไฟเตาจากด้านบน โดยใช้กระดาษ 2-3 แผนวางบนเชือ้ เพลิง ทํา
การจุดไฟและจับเวลาในขณะทีเ่ ตาเริม่ ติดจนทัวทั
่ ง้ เตา แก๊สจะติดไฟขึน้ มาด้านบนของเตา
3.กชังนํ
่ ้าหนักนํ้าแล้วเทใส่ลงในกา ตัง้ กาต้มนํ้าบนเตาแก๊สชีวมวล บันทึกค่าอุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้น และบันทึกการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องนํ้า จนกระทัง้ นํ้าเดือด
4. จับเวลาตัง้ แต่แก๊สเริม่ ติด จนกระทัง้ แก๊สหมดโดยดูจากเปลวไฟทีเ่ กิดขึน้ บันทึกผลข้อมูล
5. ทําการคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง อัตราการสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิงจําเพาะ และอัตราการเผาไหม้
6. ทดสอบซํ้า 3 ครัง้ และทําการทดสอบซํ้าตามขัน้ ตอนที่ 1-5 โดยเปลีย่ นชนิดของเชือ้ เพลิง
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การหาสมรรถนะเชิ งความร้อนของเตา
การประเมินประสิทธิภาพทางด้านความร้อนของเตาแบบ Wood Gas Stove คํานวณได้จากอัตราส่วนของ
ความร้อนของนํ้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ต่อความร้อนของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ ดังนี้ [3]
Q
(1)
η = u × 100
Q
fuel
เมื่อ

�
Qu
Qfuel

คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
คือ ปริมาความร้อนทีใ่ ช้ประโยชน์ kJ
คือ ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิง kJ

Q u = [m w,1C p,w (Tw,b − Tw,i )] + [m w,2h fg ]

เมื่อ

mw,1
mw,2
Tw,b

คือ มวลนํ้าเริม่ ต้น kg
คือ มวลนํ้าระเหย kg
คือ จุดเดือดของนํ้า องศาเซลเซียส

Tw,i

คือ อุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้น องศาเซลเซียส

Cp,w
hfg

คือ ค่าความร้อนจําเพาะของนํ้าทีค่า 4.186 kJ/kg ๐C
คือ ค่าความร้อนแฝงของการระเหยนํ้า 2,257 kJ/kg
Q fuel = m fuel × LHV

เมื่อ

mfuel
LHV

A
L
M
T

(3)

คือ มวลของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ทงั ้ หมด,kg
คือ ค่าความร้อนตํ่าสุดของเชือ้ เพลิง

การสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง ( Fuel Consumption Rate , FCR )
M
FCR =
T
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจําเพาะ (Specific gasifcation Rate, SGR )
M
SCR =
A×T
อัตราการเปลีย่ นแปลงของโซนการเผาไหม้ ( Conbustion Zone Rate, CZR )
L
CZR =
T
เมือ่

(2)

คือ พืน้ ทีห่ น้าตัดของการเผาไหม้, m2
คือ ความยาวของห้องเผาไหม้, m
คือ นํ้าหนักเชือ้ เพลิง, kg
คือ เวลาทีใ่ ช้ทงั ้ หมด hr

277

(4)
(5)
(6)

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบหาคุณสมบัตเิ ชือ้ เพลิงชีวมวล ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วยตากแห้ง และเศษไม้ ได้
ค่าความชืน้ ของเชือ้ เพลิงชีวมวลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความชืน้ ของเชือ้ เพลิงชีวมวล
นํ้าหนักเริ่มต้น
ชนิ ดของเชื้อเพลิ ง
(g)
ซังข้าวโพด
เปลือกกล้วย
แกลบ
เศษไม้

นํ้าหนักสุดท้าย
(g)

Moisture(%db)

45.83
44.78
45.95
45.74

10.15
12.62
11.11
10.45

50
50
50
50

ผลการทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนของเชือ้ เพลิงชีวมวลแกลบ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วยตากแห้ง และเศษ
ไม้ จากการทดสอบพบว่าเตาแบบ Wood - gas มีอตั ราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเฉลีย่ เท่ากับ 2.07, 2.07, 2.32, และ
2.32 kg/hr ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นว่าค่าอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจะเพิม่ ขึน้ เมื่ออัตราของอากาศไหลทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้
เมื่ออัตราของอากาศไหลเพิม่ ขึน้ อัตราการสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับค่าอัตราการเผาไหม้ (CZR)
และอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจําเพาะ (SGR) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเตาแบบ Wood – gas
การ
นํ้าหนัก อุณหภูมิ อุณหภูมิ เวลาที่ ปริ มาณนํ้า
เวลา
FCR
SGR
CZR
η
2
ทดสอ เชื้อเพลิ ง
นํ้า
นํ้า
นํ้า
ที
ทดสอบ (%) (kg/h (kg/m - (m/hr)
่
เริ มต้น สุดท้าย
เดือด
ทดสอบ
เตาเผา
บ
(kg)
r)
hr)
0
0
(ครังที
้ ่)
( c)
( c)
(min)
(kg)
(min)
เฉลีย่

0.8

32.3

100

24

ซังข้างโพด

2

29

20.07

2.07

28.31

0.62

29

11.02

2.07

28.31

0.62

26

17.71

2.32

24.77

0.62

26

34.94

2.32

24.77

0.62

เปลือกกล้วย
เฉลีย่

0.8

31.3

100

24

2
แกลบ

เฉลีย่

0.8

33.3

100

21

2
เศษไม้

เฉลีย่

0.8

34.6

100

21

2

การทดสอบทัง้ หมดเชือ้ เพลิง คือ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย แกลบ และ เศษไม้ พบว่าอุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้นอยู่
ในช่วง 48, 49, 52, และ 55 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และอุณหภูมนิ ้ําจะสูงขึน้ เรื่อยๆจนถึง 100 องศาเซลเชียสในช่วง
27 นาที ดัง้ แสดงในภาพที่ 4
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

120

ซังข้าวโพ

100
80

เปลือกก

60

แกลบ

40

เศษไม้

20
0
0

10

20

30

40

เวลา (นาที)
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์อุณหภูมนิ ้ํา-เวลาของเชือ้ เพลิงทัง้ หมด
การศึกษาชนิดของเชื้อเพลิงมีผลต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิง จากการทดลองพบว่าเศษไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการ
ทดลองจะมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดเมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงชีวมวลชนิดอื่น และมีความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
น้อยทีส่ ุด แต่เมื่อพิจารณาถึงซังข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้จากกล้วยพบว่า ซังข้าวโพดมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง
กว่าวัสดุเหลือใช้จากกล้วย เนื่องมาจากเปลือกและมือกล้วยมีความหนาแน่ นบัลค์ (Bulk Density) ตํ่ากว่าซังข้าวโพด
ส่งผลให้อตั ราการเผาไหม้สงู กว่าซังข้าวโพดจึงทําให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าตํ่า
40

ประสิ ทธิ ภาพ %

35
30
25
20
15

ประสิท

10
5
0

ซังข้าวโพด

เปลือกกล้วย

แกลบ

ชนิ ดของเชื้อเพลิ ง

เศษไม้

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ประสิทธิภาพของเชือ้ เพลิงแต่ละชนิด
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วิ จารณ์และสรุปผล

เตาชีวมวลแบบ Wood Gas Stove ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงต่างชนิดกันได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย แกลบ และ เศษ
ไม้ พบว่าเศษไม้เนื้อแข็งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าวัสดุเหลือใช้อ่นื ทีใ่ ช้ในการทดลอง คือมีประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนเท่ากับ 34.94% อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง 2.32 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
อัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจําเพาะ
2
24.77 kg/m -hr และอัตราการเผาไหม้ 0.62 m/hr ซึง่ เตาทีอ่ อกแบบจะเหมาะสมกับเชือ้ เพลิงชีวมวลทีเ่ ป็ นซังข้าวโพด
มากทีส่ ุด แต่สามารถใช้กบั เชือ้ เพลิงชนิดอื่นได้ดว้ ย แต่ประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะมีค่าลดลง ซึ่งเตาแบบ Wood
Gas Stove ทีส่ ร้างขึน้ สามารถได้เชือ้ เพลิงได้หลายชนิดขึน้ อยู่กบั แหล่งเชือ้ เพลิงชีวมวลทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ นัน้ ๆ
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สายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่
ชนิ ดร่องประกบรูปตัวยู
Dual-band CPW-fed Bowtie Stub Antenna with Coupling U-shaped Slots
ประกาศิต ตันติอลงการ1* และ สุชาติ ศรีงาม2
Prakasit Tunti-a-longkarn1* and Suchat Sri-ngam2
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้นาเสนอการออกแบบและสายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วมแบบ
สองความถีช่ นิดร่องประกบรูปตัวยู เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานกับระบบเครือข่ายแลนไร้สายในย่านความถี่ 2.4 GHz และ
5.2 GHz วิธกี ารที่ใช้ในการศึกษา ใช้การจาลองการทางานของสายอากาศด้วยโปรแกรมออกแบบสายอากาศย่าน
ความถี่ไมโครเวฟ IE3D แล้วนาผลทีไ่ ด้มาสร้างสายอากาศต้นแบบเพื่อนาไปวัดทดสอบคุณสมบัตเิ ปรียบเทียบกับผล
จากการจ าลองการท างาน พบว่ า สายอากาศสามารถน าไปใช้ง านแบบสองความถี่ไ ด้ สายอากาศมีอิม พีแ ดนซ์
แบนด์วดิ ท์ทค่ี ่าสูญเสียย้อนกลับที่ -10 dB ย่านความถี่ต่ า1560 MHz (1952-3512 MHz) และด้านความถี่สงู 1132
MHz (5022-6154 MHz) ซึง่ แถบความถี่ทงั ้ สองอยู่ในย่านการใช้งานของระบบเครือข่ายแลนไร้สายมาตรฐาน WLAN
IEEE802.11b/g ทีค่ วามถี่ 2.4 GHz (2400-2484 MHz) และ IEEE802.11a ทีค่ วามถี่ 5.2 GHz (5150-5350 MHz)
คาสาคัญ: สองความถี่ ป้อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วม สตับรูปโบ ร่องประกบรูปตัวยู เครือข่ายแลนไร้สาย

Abstract
This paper presents the design and implementation of Dual-band CPW-fed Bowtie Stub Antenna with
Coupling U-shaped Slots. The advantage of the proposed antenna can apply with Wireless LAN at frequency
2.4 GHz and 5.2 GHz applications. Method of study, the antennas has been designed and simulated by IE3D
program. The simulated results of proposed antenna were compared with the experimental results. The result
shows the proposed antenna can be achieved dual-band operations. The maximum impedance bandwidth for a
-10 dB return loss at lower frequency band is 1560 MHz (1952-3512 MHz) and upper frequency band is 1132
MHz (5022-6154 MHz). This antenna can be employed for WLAN IEEE802.11b/g at frequency 2.4 GHz (24002484 MHz) and IEEE802.11a at frequency 5.2 GHz (5150-5350 MHz).
Key words: Dual-band, CPW-fed, Bowtie Stub, Coupling U-shaped slots, Wireless LAN
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บทนา
ในปจั จุบนั ระบบการสือ่ สารไร้สายมีความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก ระบบทีใ่ ช้งานมีทงั ้
ความถี่ในย่าน 300-3000 MHz หรือ UHF (Ultra High Frequency) เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์แบบ Tablet
คอมพิวเตอร์แบบ Laptop เครือข่ายแลนไร้สาย 2.4 GHz (2.4 GHz Wireless LAN) บลูทธู ระบบ DCS (1710-1880
MHz) ระบบ PCS (1850-1990 MHz) ระบบ IMT-2000 (1920-2170 MHz) ระบบ UMTS (1920-2170 MHz) ระบบ
LTE (Long Term Evolution) หรือ 4G ช่วงความถี่ (1800-2600 MHz) เป็ นต้น และระบบทีใ่ ช้ความถี่ในย่าน 3-30
GHz หรือ SHF (Super High Frequency) เช่น อุปกรณ์ไมโครเวฟ เรดาห์สมัยใหม่ ระบบ WiMAX (3300-3800 MHz)
เครือข่ายแลนไร้สาย 5.2 GHz (5.2 GHz Wireless LAN) และในเทคโนโลยี WMAN มาตรฐาน IEEE802.16d ทีช่ ่วง
ความถี่ 5.7-5.9 GHz เป็ นต้น
ตัวกลางในการสือ่ สารแบบไร้สายคือสายอากาศ โดยสายอากาศจะทาหน้าทีใ่ นการรับคลื่นทีอ่ ยู่ในอากาศและ
ส่งคลื่นออกอากาศ สายอากาศจึงจัดได้ว่าเป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญในระบบสือ่ สารไร้สาย การวิจยั และพัฒนาโครงสร้าง
ของสายอากาศมีการมุ่งเน้นให้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบสตับของสายอากาศ การขยายแบนด์วดิ ท์ของสายอากาศและ
การเพิม่ ประสิทธิภาพของสายอากาศ เช่น การพัฒนาให้มกี ารสูญเสียต่ า สามารถนาไปใช้งานได้หลายความถี่ รวม
ไปถึงการจัดสร้างให้มลี กั ษณะเป็ นวงจรรวมอยู่ร่วมบนระนาบเดียวกัน[1] งานวิจยั นี้ได้นาเสนอการออกแบบสายอากาศ
ทีม่ คี วามถี่ใช้งานสองย่านความถี่คอื ทีย่ ่านความถี่ 2.4 GHz และย่านความถี่ 5.2 GHz เพื่อให้สายอากาศมีขนาดเล็ก
และใช้งานได้ครอบคลุมระบบทีก่ ล่าวมา

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การศึกษารูปแบบร่องประกบและสตับชนิ ดต่างๆ
คณะผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาการออกแบบสายอากาศร่องประกบชนิดต่างๆ ทัง้ รูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั [2] วงกลม[3] และ
สีเ่ หลีย่ มทีป่ ้ อนด้วยท่อนาคลื่นระนาบร่วม[4] สาหรับการใช้งานในย่านความถี่กว้าง สายอากาศร่องสีเ่ หลีย่ มทีป่ ้ อนด้วย
สายนาสัญญาณระนาบร่วมสามารถพัฒนาเป็ นสายอากาศร่องสีเ่ หลีย่ มทีป่ ้ อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วมแบบสอง
ความถี่ได้[5] รูปร่างของสตับในสายอากาศร่องสีเ่ หลี่ยมทีป่ ้ อนด้วยท่อนาคลื่นรูปแบบต่างๆ เช่น สตับรูปสามเหลีย่ ม
สตับรูปสีเ่ หลีย่ ม สตับรูปวงกลม สตับรูปหูกระต่าย เป็ นต้น จะมีผลแตกต่างกัน ซึง่ สตับรูปหูกระต่ายจะมีค่าอิมพีแดนซ์
แบนด์วดิ ท์ทางด้านความถีต่ ่าทีก่ ว้างมาก[6] รูปแบบของสายอากาศร่องสีเ่ หลีย่ มทีป่ ้ อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วม
แบบสองความถี่ชนิดปรับเปลี่ยนร่องคู่ เช่น ร่องคู่รูปตัวแอล ร่องคู่รูปสีเ่ หลี่ยม ร่องคู่รูปตัวยู [7] เป็ นต้น สายอากาศ
สามารถใช้งานได้สองความถี่ซง่ึ สายอากาศแบบนี้จะง่ายต่อการแมตช์อมิ พีแดนซ์ดา้ นความถี่ต่ าและความถี่ สงู [8] การ
พัฒนาสายอากาศในงานวิจ ัยนี้จ ะเปลี่ยนจากสายอากาศร่อ งสี่เ หลี่ย มที่ป้ อนด้ว ยสายนาสัญญาณระนาบร่ว มแบบ
สองความถี่ชนิดร่องคู่[9,10] เป็ นสายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิด
ร่องประกบรูปตัว ยู ซึ่งได้ออกแบบสตับรูปโบขึน้ มาแทนที่เพื่อให้ได้แบนด์วดิ ท์ด้านความถี่ต่ าที่กว้างจากนัน้ ทาการ
ทดลองปรับความถี่ต่ าและความถี่สงู การปรับด้านความถี่ต่ าจะคล้ายคลึงกับสายอากาศร่องสีเ่ หลีย่ มป้อนด้วยสายนา
สัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถีช่ นิดปรับเปลีย่ นร่องคู่ แต่การปรับด้านความถี่สงู ทาได้โดยปรับขนาดร่องคู่รูปตัวยู
ด้านความถีส่ งู นี้จะมีแบนด์วดิ ท์ทก่ี ว้างมากและแมตช์อมิ พีแดนซ์ต่อความถี่ทใ่ี ช้งานมากกว่าสายอากาศร่องสีเ่ หลีย่ มที่
ป้อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถีช่ นิดปรับเปลีย่ นร่องคู่
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การออกแบบสายอากาศ
สายอากาศสตับรูปโบได้ออกแบบบนแผ่นวงจรพิมพ์ท่มี ตี ัวนาด้านเดีย วชนิด FR-4 ความหนาซับสเตรท
เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร ค่าคงทีข่ องไดอิเล็กตริกเท่ากับ 4.4 และความหนาของแผ่นตัวนาทีเ่ ป็ นทองแดงเท่ากับ 0.035
มิลลิเมตร[11] โดยกาหนดให้สายอากาศมีขนาด 50x50 ตารางมิลลิเมตรและการป้อนสัญญาณให้กบั สายอากาศจะ
ป้อนเข้าที่ก่งึ กลางทางด้านล่ างของสายอากาศด้วยสายน าสัญ ญาณระนาบร่ว มโดยขนาดของสายนาสัญญาณคือ
ความกว้าง (Wr) เท่ากับ 3 มิลลิเมตร ความกว้างของร่องระหว่างสายนาสัญญาณของสายอากาศกับระนาบกราวด์ (g)
เท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร ขนาดของสายนาสัญญาณได้มาจากการคานวณโดยใช้โปรแกรม LineGuage เมื่อกาหนด
ค่าความถี่ไว้ท่ี 2.4 GHz และค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศเท่ากับ 50 Ω ร่องสีเ่ หลีย่ มทีอ่ ยู่ภายในสายอากาศมีขนาด
คงทีเ่ ท่ากับ 43x16 ตารางมิลลิเมตร ขนาดของสตับรูปโบมีความกว้าง Wa ความสูง la และ lb เท่ากับ 34, 12.3 และ 6.5
มิลลิเมตร ตามลาดับ ช่องว่างระหว่างสตับรูปโบกับกราวด์ (s) เท่ากับ 2.8 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: สายอากาศอ้างอิง
ภาพที่ 2: สายอากาศร่องประกบรูปตัวยู
สายอากาศสตับ รูป โบที่ป้ อนด้ว ยสายน าสัญ ญาณระนาบร่ ว มแบบสองความถี่ช นิ ด ร่ อ งประกบรู ป ตัว ยู
ได้ออกแบบโดยเพิม่ ร่องประกบรูปตัวยูหา่ งจากสายนาสัญญาณ 1 มิลลิเมตร ขนาดของร่องประกบรูปตัวยูคอื ความยาว
(L) ความกว้าง (W) ความกว้าง (WS1) และความกว้าง (WS2) เป็ นตัวกาหนดความถี่เรโซแนนซ์และรูปแบบการทางาน
ของสายอากาศ ดังภาพที่ 2
การจาลองการทางาน
การจาลองการทางานของสายอากาศด้วยโปรแกรม IE3D เพื่อหาอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์และค่าสูญเสีย
ย้อนกลับของสายอากาศเพื่อนามาเปรียบเทียบหาคุณสมบัติทเ่ี หมาะสมในการสร้างสายอากาศ ผลของการจาลองค่า
การสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศ ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศ โดยการ
ปรับค่าความยาว L ให้เป็ น 12, 15 และ 18 มิลลิเมตรตามลาดับ ค่าความกว้าง W ที่ 10 มิลลิเมตร ค่าความกว้าง WS1
5 มิลลิเมตรและค่าความกว้าง WS2 เท่ากับ 8 มิลลิเมตร พบว่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ของสายอากาศด้านความถี่ต่ าและ
ความถี่สงู เพิม่ ขึน้ เมื่อปรับความยาว L ของร่องประกบรูปตัวยูมคี ่าเท่ากับ 15 มิลลิเมตร โดยค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์
ด้านความถี่ต่ าเท่ากับ 1910 MHz (1660-3570 MHz) หรือ 73.04% ของความถี่กลาง ด้านความถี่สงู เท่ากับ 2040
MHz (4640-6680 MHz) หรือ 36.04% ของความถีก่ ลาง
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศ โดยการปรับค่าความกว้าง W ให้เป็ น
8, 10, 12, 14 และ 16 มิลลิเมตรตามลาดับ ค่าความยาว L ความกว้าง WS1 และ WS2 เท่ากับ 15, 5 และ 8 มิลลิเมตร
พบว่าค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ดา้ นความถีต่ ่ากว้างทีส่ ดุ เมื่อปรับค่าความกว้าง W เท่ากับ 14 มิลลิเมตร ค่าอิมพีแดนซ์
แบนด์วดิ ท์เท่ากับ 2090 MHz (1660-3750 MHz) หรือ 77.40 % ของความถี่กลางและค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ดา้ น
ความถี่สงู กว้างทีส่ ุดเมื่อปรับค่าความกว้าง W เท่ากับ 10 มิลลิเมตร โดยค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์เท่ากับ 2040 MHz
(4640-6680 MHz) หรือ 36.04 % ของความถีก่ ลาง

ภาพที่ 3: ค่าสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศเมื่อปรับค่าความยาว L

ภาพที่ 4: ค่าสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศเมื่อปรับความกว้าง W

ภาพที่ 5: ค่าสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศเมื่อปรับความกว้าง WS1
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ผลของการปรับค่าความกว้าง WS1 ที่ 1, 3 และ 5 มิลลิเมตร ดังแสดงไว้ในภาพที่ 5 ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์
วิดท์ดา้ นความถี่ต่ าและด้านความถี่สงู กว้างทีส่ ุดเมื่อปรับค่าความกว้าง WS1 เท่ากับ 5 มิลลิเมตร โดยค่าอิมพีแดนซ์
แบนด์วดิ ท์ดา้ นความถี่ต่ าเท่ากับ 1910 MHz (1660-3570 MHz) หรือ 73.04% ของความถี่กลางและค่าอิมพีแดนซ์
แบนด์วดิ ท์ดา้ นความถีส่ งู เท่ากับ 2040 MHz (4640-6680 MHz) หรือ 36.04% ของความถีก่ ลาง
ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศสตับรูปโบทีป่ ้ อนด้วยสายนาสัญญาณ
ระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดร่องประกบรูปตัวยู โดยการปรับค่าความกว้าง WS2 ที่ 2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร
ตามลาดับ ค่าความยาว L เท่ากับ 15 มิลลิเมตร ค่าความกว้าง W เท่ากับ 10 มิลลิเมตร ค่าความกว้าง WS1 เท่ากับ 5
มิลลิเมตร

ภาพที่ 6: ค่าสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศเมื่อปรับความกว้าง WS2
ผลของการเปลีย่ นแปลงขนาด WS2 โดยการปรับค่าความกว้าง WS2 ที่ 2, 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร ดังแสดงไว้
ในภาพที่ 6 ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ดา้ นความถี่ต่ าและด้านความถี่สงู กว้างทีส่ ุดเมื่อปรับค่าความกว้าง WS2 เท่ากับ 8
มิลลิเมตร โดยค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์เท่ากับ 1910 MHz (1660-3570 MHz) หรือ 73.04% ของความถี่กลางและค่า
อิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ดา้ นความถีส่ งู เท่ากับ 2040 MHz (4640-6680 MHz) หรือ 36.04% ของความถีก่ ลาง
ดังนัน้ ค่าพารามิเตอร์ของร่องประกบรูปตัวยูท่จี ะนาไปใช้งานในสายอากาศสตับรูปโบที่ป้อนด้วยสายนา
สัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถีช่ นิดปรับเปลีย่ นประกบรูปตัวยูหลังจากทีไ่ ด้จาลองการทางานจะมีค่าดังนี้ความยาว
L เท่ากับ 15 มิลลิเมตร ความกว้าง W เท่ากับ 10 มิลลิเมตร ความกว้าง WS1 เท่ากับ 5 มิลลิเมตรและความกว้าง WS2
เท่ากับ 8 มิลลิเมตร

ภาพที่ 7: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 2.4 GHz ในระนาบ X-Z
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ภาพที่ 8: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 2.4 GHz ในระนาบ Y-Z
ภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 12 แสดงรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศร่องรูปตัว ยูในระนาบ 2 มิตแิ ละ 3 มิตทิ ่ี
ความถี่ 2.4 GHz และ 5.2 GHz ตามลาดับ ลักษณะความหนาแน่ นของกระแสทีเ่ กิดขึน้ ในสายอากาศเมื่อใช้งานที่
ความถี่สูงจะเกิดขึน้ หนาแน่ นทีบ่ ริเวณร่องที่เจาะเพิม่ จึงมีผลทาให้แบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศบิดเบี้ยว
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศจะผิดเพีย้ นออกไปจากเดิมเมื่อความถีส่ งู ขึน้

ภาพที่ 9: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 2.4 GHz ในแบบ 3 มิติ

ภาพที่ 10: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 5.2 GHz ในระนาบ X-Z

286

ภาพที่ 11: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 5.2 GHz ในระนาบ Y-Z

ภาพที่ 12: รูปแบบแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 5.2 GHz ในแบบ 3 มิติ

ผลการศึกษา
ผลการวัดค่าอิ มพีแดนซ์แบนด์วิดท์ของสายอากาศ
ภาพที่ 13 คือสายอากาศสตับรูปโบชนิดร่องประกบรูปตัวยูทส่ี ร้างขึน้ การวัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ของ
สายอากาศทาได้โดยวัดจากค่าการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศ ค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ของสายอากาศจะคิดทีค่ ่า
การสูญเสียย้อนกลับมีค่าต่ ากว่า -10 dB การวัดค่าการสูญเสียย้อนกลับของสายอากาศทาได้โดยใช้เครื่องวิเคราะห์
ข่ายงานไฟฟ้า (Network Analyzer) ยีห่ อ้ Agilent รุ่น 8719ES ในการทดสอบจะทาการป้อนสัญญาณความถี่วทิ ยุทม่ี ี
ความถีต่ งั ้ แต่ 1 GHz ถึง 7 GHz

ภาพที่ 13: สายอากาศสตับรูปโบชนิดร่องประกบรูปตัวยูทส่ี ร้างขึน้
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ภาพที่ 14 แสดงผลการวัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ทค่ี ่าการสูญเสียย้อนกลับต่ ากว่า -10 dB ค่าอิมพีแดนซ์
แบนด์วดิ ท์ดา้ นความถีต่ ่า 1560 MHz (1952-3512 MHz) หรือร้อยละ 57.10 ของความถีก่ ลางและด้านความถีส่ งู 1132
MHz (5022-6154 MHz) หรือร้อยละ 20.25 ของความถีก่ ลาง
ผลการวัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ของสายอากาศทีค่ ่าการสูญเสียย้อนกลับต่ ากว่า -10 dB เปรียบเทียบกับ
ค่าทีไ่ ด้จากการจาลองการทางาน ดังภาพที่ 15 พบว่าค่าทีไ่ ด้จากการวัดและค่าทีไ่ ด้จากการจาลองการทางานมีความ
สอดคล้องกัน แต่ผลทีไ่ ด้จากการวัดมีค่าน้อยกว่าผลการจาลองการทางาน ซึง่ เกิดจากค่าทีไ่ ด้จากการจาลองการทางาน
เป็ นค่าจากสมมติฐานที่เส้นตรงทุกเส้นเป็ นค่าขนาดทีก่ าหนด แผ่นวงจรพิมพ์มผี วิ สม่ าเสมอ ค่าไดอิเล็กตริกคงที่ แต่
ในทางปฏิบตั ิขนาดของชิ้นงานที่สร้างขึน้ เกิดความผิดพลาดจากขัน้ ตอนการทาแผ่นวงจรพิมพ์ ขนาดเส้นตรงไม่คงที่
และค่าคุณสมบัตทิ างกายภาพของแผ่นวงจรพิมพ์มคี ่าไม่คงทีเ่ นื่องจากกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

ภาพที่ 14: วัดค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ดว้ ยเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายรุ่น 8719ES

ภาพที่ 15: การเปรียบเทียบค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วดิ ท์ของสายอากาศ
การทดสอบวัดรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ
ในการวัดรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศ โดยการต่อเครื่องกาเนิดสัญญาณความความถี่สูง (RF
Signal Generator) เป็ นตัวป้อนสัญญาณทีค่ วามถี่ 2.45 GHz และ 5.25 GHz กาลังคลื่นส่งออกไป 10 dBm ต่อกับ
สายอากาศรูปปากแตร (Horn Antenna) ด้วยสายโคแอกเชียล (Coaxial cable) ชนิด RG-142 ทีม่ อี มิ พีแดนซ์
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50 Ω เพื่อเป็ นตัวส่งสัญญาณไปยังสายอากาศทีต่ ้องการทดสอบ โดยสายอากาศทีต่ ้องการทดสอบจะต่อเข้าเครื่อง
วิเคราะห์สเปคตรัม (Spectrum Analyzer) ยีห่ อ้ Agilent รุ่น E4407B ผ่านสายโคแอกเชียลซึง่ เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัม
จะแสดงค่าความแรงของสัญญาณความถี่ส่งทีส่ ามารถรับได้ดว้ ยสายอากาศ สาหรับตาแหน่ งความสูงของสายอากาศ
เท่ากับ 120 เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างสายอากาศเท่ากับ 100 เซนติเมตรโดยจะทาการหมุนสายอากาศทดสอบ
ตัง้ แต่ 0 องศา จนครบรอบ 360 องศา การวัดรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศจะต้องทาการวัดสองระนาบคือ
ระนาบ Y-Z และระนาบ X-Z ในการวัดแต่ละระนาบจะต้องทาการวัดสองลักษณะคือวัดค่าแบบโพลาไรซ์ร่วม (CoPolarization) และวัดค่าแบบโพลาไรซ์ไขว้ (Cross-Polarization)
จากผลการวัดรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศพบว่าสายอากาศทีอ่ อกแบบและสร้างขึน้ มีลกั ษณะการ
โพลาไรซ์เ ป็ นเส้นตรง (Linear Polarization) รูปแบบการแผ่พลังงานเป็ นแบบสองทิศทาง (Bi-Directional) ตาม
แนวแกน Z และรูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศจะผิดเพีย้ นไปเมื่อสายอากาศทางานทีค่ วามถี่สงู ขึ้น ดังแสดงใน
ภาพที่ 16-19

ภาพที่ 16: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 2.4 GHz ในระนาบ X-Z

ภาพที่ 17: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 2.4 GHz ในระนาบ Y-Z

ภาพที่ 18: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 5.2 GHz ในระนาบ X-Z
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ภาพที่ 19: รูปแบบการแผ่พลังงานของสายอากาศทีค่ วามถี่ 5.2 GHz ในระนาบ Y-Z

วิ จารณ์ และสรุปผล
สายอากาศสตับรูปโบทีป่ ้ อนด้วยสายนาสัญญาณระนาบร่วมแบบสองความถี่ชนิดร่องประกบรูปตัวยูท่ไี ด้ทา
การออกแบบและสร้างขึน้ มา สามารถตอบสนองการใช้งานสองย่านความถีค่ อื ทีย่ ่านความถี่ 1952-3512 MHz และย่าน
ความถี่ 5022-6154 MHz สามารถรองรับระบบการสือ่ สารแบบไร้สายได้หลายระบบเช่น ระบบ IMT-2000 (1920-2170
MHz), UMTS (1920-2170 MHz), LTE (Long-Term Evolution) หรือ 4G ทีค่ วามถี่ 2300 MHz และ 2600 MHz,
WLAN IEEE802.11a ทีค่ วามถี่ 5.2 GHz (5150-5350 MHz), IEEE802.11b/g ทีค่ วามถี่ 2.4 GHz (2400-2484
MHz), WMAN IEEE802.16d ทีช่ ่วงความถี่ 5.7-5.9 GHz เป็ นต้น
การออกแบบสายอากาศและจาลองการทางานของสายอากาศทาได้โดยใช้โปรแกรม IE3D ซึง่ สายอากาศได้
ถูกออกแบบบนแผ่นวงจรพิมพ์ท่มี ตี วั นาด้านเดียวชนิด FR-4 ซึ่งมีค่าความหนาของไดอิเล็กตริก (h) เท่ากับ 1.6
มิลลิเมตร ค่าคงทีข่ องไดอิเล็กตริกเท่ากับ 4.4 และความหนาของแผ่นตัวนาทีเ่ ป็ นทองแดงเท่ากับ 0.035 มิลลิเมตร มีค่า
การสูญเสียแทนเจนท์ (tanδ) เท่ากับ 0.019 กาหนดให้สายอากาศมีขนาด 50x50 ตารางมิลลิเมตร
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การศึกษาเครื่องกลั ่นน้าพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบควบแน่ นน้าด้วยเทอร์โมอิ เล็กตริ ก
ร่วมกับโซล่าเซลล์
Experimental Study of solar water distiller combined with water condensing unit
by thermoelectric and solar cells
ลักษิกา นาไข่1 และ สมชาย กฤตพลวิวฒ
ั น์1*
Laksika Nakhai1 and Somchai Kritpolwiwattana1*
บทคัดย่อ
การศึกษาเครื่องกลันนํ
่ ้ าทําด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตใส สร้างเป็ นรูปกล่องสีเ่ หลีย่ มขนาดพื้นทีร่ บั แสงอาทิตย์
30x35 เซนติเมตร ด้านล่างทาด้วยสีดําเพื่อใส่ น้ํ าและเป็ นส่วนดูดกลืนแสงเพื่อถ่ายเทความร้อนแก่น้ํา โดยทําการ
ทดสอบเครื่องกลันนํ
่ ้ากลางแจ้ง ผลการทดสอบจะได้ว่า ค่าเฉลีย่ ผลต่างอุณหภูมนิ ้ํากับผิวควบแน่ นเท่ากับ 21oC อัตรา
การกลันนํ
่ ้าสูงสุดเท่ากับ 282.41 cm3/m2hr และประสิทธิภาพเฉลีย่ รายวันเท่ากับ 21.6 % ปริมาณทีก่ ลันได้
่ รายวันจะมี
ค่าแปรตามความเข้มแสงอาทิตย์รายวัน ผลการทดสอบการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์
เป็ นแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า จะสรุปได้ว่า กําลังไฟฟ้าจะมีค่าแปรผันกับความเข้มแสงอาทิตย์ กําลังไฟฟ้าสูงสุดมี
ค่าประมาณ 13 วัตต์ ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าประมาณ 5 % ซึง่ เป็ นเครื่องกลันนํ
่ ้ าที่สามารถใช้สาํ หรับกลันนํ
่ ้ าได้ใน
พืน้ ทีห่ ่างไกล
คาสาคัญ: เครื่องกลันนํ
่ ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทอร์โมอิเล็กตริก โซล่าเซลล์

Abstract
The water distiller made of clear polycarbonate sheet . Create a space solar boxes size 30x35 cm
painted black below for the water and the absorbed sunlight to heat the water . By outdoor testing water
distiller, the test results as, the mean temperature difference between the water surface and condensing
surface was 21oC, maximum productivity was 282.41 cm3/m2hr and daily average efficiency was 21.6 %. The
daily productivity will vary with the daily solar intensity. The result of Thermoelectric cooling combined with
solar cell panel show that the electric power will be proportional to the solar intensity, maximum power about
13 watts, maximum efficiency about 5 %. This solar distiller that can be used for distilled water in remote
areas.
Key words: Solar water distiller, Thermoelectric, solar cells.
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บทนา
ั บนั พลังงานส่วนใหญ่ได้มาจาก พลังงานฟอสซิลได้แก่ นํ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซ
เนื่องจากสภาพในปจจุ
ธรรมชาติ ซึง่ นับวันจะหมดไปและมีราคาสูงขึน้ จําเป็ นต้องหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อนํามาใช้ทดแทนพลังงานดังกล่าว
ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานทด แทนทีส่ าํ คัญและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงเหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็ นแหล่ง
พลังงานทดแทนของประเทศไทยในอนาคต [1]
นํ้ ากลัน่ เป็ นปจั จัยที่มคี วามสําคัญต่ อการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และการอุตสาหกรรม เป็ นต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย หรือในพื้นที่ท่อี ยู่ห่างไกล ซึ่งจะมีน้ํ าอยู่
ปริมาณมาก แต่ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ นํ้าดังกล่าวไม่สามารถนํามาบริโภคได้ เนื่องจากนํ้านัน้ ไม่มคี วามสะอาด และมีเชือ้
โรคปะปนอยู่ในปริมาณมาก [2,3]
พลังงานในยุคพลังงานขาดแคลน เครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังแสงอาทิตย์แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ เครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบ
พาสสีฟ และเครื่องกลันนํ
่ ้าแบบแอกทีฟ ในเครื่องกลันนํ
่ ้าแบบพาสสีฟ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์จะเป็ นพารามิเตอร์
ตัวเดียวทีม่ ผี ลต่อการกลายเป็ นไอของนํ้า แต่เครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบแอกทีฟจะมีการเพิม่ อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ พัดลม ปมั ๊
นํ้า และระบบติดตามดวงอาทิตย์ หรืออาจเพิม่ ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ ผลต่างของอุณหภูมริ ะหว่างส่วนทีก่ ลายเป็ นไอ
กับส่วนทีเ่ กิดการควบแน่นจะทําให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณนํ้าทีส่ ามารถกลันได้
่
Productivity) เครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบ
แอกทีฟ สามารถใช้ความร้อนเหลือใช้ของกระบวนการอื่นๆ หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ เพื่อช่วยเพิม่ อัตราการกลายเป็ นไอของ
นํ้า ได้มกี ารใช้พลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อให้ความร้อนแก่น้ํา และผลทีไ่ ด้คอื จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
3.5 เท่าของเครื่องกลันนํ
่ ้าแบบพาสสีฟ [4,5,6]
ปญั หาที่สําคัญในการออกแบบเครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบเคลื่อนที่ได้คือการลดขนาดของเครื่องกลันนํ
่ ้ าที่ทําให้
สามารถใช้งานเคลื่อนทีไ่ ด้อย่างง่าย ทําให้เกิดการลดลงของรังสีแสงอาทิตย์ทร่ี บั ได้ ขนาดของโซนควบแน่ น และโซน
กลายเป็ นไอ และทําให้ปริมาณนํ้าทีก่ ลันได้
่ และประสิทธิภาพของเครื่องกลันนํ
่ ้าลดตํ่าลง ในงานวิจยั นี้จงึ ทําการศึกษา
เครื่องกลันนํ
่ ้าแสงอาทิตย์แบบมีการควบแน่นนํ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ซึง่ ทําการจ่ายไฟด้วยโมดูลโฟโตโวลตาอิก มาใช้
ในการแก้ปญั หาทีก่ ล่าวขึน้ มาข้างต้นนี้ ซึง่ จะทําให้สามารถกลันนํ
่ ้าได้ปริมาณมากขึน้ และทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ทีก่ ลันได้
่ ว่ามีความเหมาะสมต่อการนํามาใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ การอุตสาหกรรม หรือการบริโภค เป็ นต้น

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1) เทอร์โมอิเล็กตริก ขนาด 40 x 40 x 2 มิลลิเมตร
2) ครีบระบายความเย็นจํานวน 38 ครีบ ขนาด 40x40 มิลลิเมตร ครีบยาว 95 มิลลิเมตร แบบท่อความร้อน
3) เครื่องกลันนํ
่ ้ าทําจากแผ่นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเป็ นรูปกล่องสีเ่ หลี่ยมขนาด 30x30x35 เซนติเมตร
ด้านล่างทาด้วยสีดาํ เพื่อใสนํ้าและเป็ นส่วนดูดกลืนแสงสําหรับให้ความร้อนแก่น้ํา
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ภาพที่ 1 ไดอะแกรมของเครื่องกลันนํ
่ ้า
วิ ธีการศึกษา
ทําการเตรียมการทดลองโดยการนําเครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใส่น้ําทิง้ ไว้ในตู้ในตอนเย็นก่อนวันทีจ่ ะ
ทําการทดลองทิง้ ไว้ 1 คืน จากนัน้ ทําการติดตัง้ อุปกรณ์เพื่อทําการทดลอง โดยการต่อเทอร์โมอิเล็กตริกเข้ากับแผงโซล่า
เซลล์ขนาด 40 วัตต์ และทําการจ่ายไฟให้แก่พดั ลมระบายความร้อนทีต่ ดิ อยู่ดา้ นบนของเทอร์โมอิเล็กตริกโดยต่อเข้ากับ
แบตเตอร์ร่ี จากนัน้ ทําการเก็บข้อมูลค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ ปริมาณนํ้าทีก่ ลันได้
่ และอุณหภูมดิ า้ นเย็นของเทอร์โมอิเล็ก
ตริก อุณหภูมผิ วิ โพลีคาร์บอเนต อุณหภูมแิ ผงโซล่าเซลล์และอุณหภูมสิ ภาพแวดล้อม และทําการวัดค่ากระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้าทีแ่ ผงโซล่าเซลล์จ่ายให้แก่เทอร์โมอิเล็กตริก โดยทําการเก็บข้อมูลทุกๆ 20 นาที

ภาพที่ 2 การติดตัง้ อุปกรณ์การทดสอบ
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การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแผงเซลล์
ประสิท ธิภ าพเป็ น อัต ราส่ว นของกํา ลัง ไฟฟ้ าที่ผ ลิต ได้ Power Output, (P out ) เทีย บกับ กํา ลัง ของ
ประสิท ธิภ าพเป็ น อัต ราส่ว นของกํา ลัง ไฟฟ้ าที่ผ ลิต ได้ Power Output, (P in ) Pout โดยทัวไปจะใช้
่
กาํ ลังไฟฟ้า
สูงสุด (Pm) เป็ นตัวอ้างอิง [7,8]
P
P
η  out  η  m
Pin
Pin

เมื่อ

(1)

Pout = Vm x Im (W)
Vm
คือ แรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (V)
Im
คือ กระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (A)
Pin = GxAmodule (W)

เมื่อ

G
คือ ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m2)
Amodule คือ พืน้ ทีแ่ ผงเซลล์ (m2)

ดังนัน้

ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์
= Pout/Pin = (Vm x Im) / G x Amodule
การบอกประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริษทั ผูผ้ ลิตบอกเป็ นค่าร้อยละ
%(
= (Vm x Im) / G x Amodule x 100 (%)

การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเครือ่ งกลันน
่ ้า [9,10]
วิเคราะห์ค่าความร้อนทีร่ ะบบให้แก่น้ํา

.
Qev = m evL

เมื่อ

.
m ev
L

(2)

คือ มวลของนํ้าทีก่ ลัน่ (kg/s)
คือ ค่าความร้อนแฝง (J/kg)

ค่าประสิทธิภาพรายวัน
η

เมื่อ

Ab

ΣQev
ΣGAb

คือ พืน้ ทีร่ บั แสงของเครื่องกลันนํ
่ ้า (m2)
G
คือ พลังงานแสงอาทิตย์ (J/m2)
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(3)

ผลการศึกษา
ผลการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิ ตย์และปริมาณน้าที่กลันได้
่
ผลการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และปริมาณนํ้าทีก่ ลันได้
่ ในวันที่ 1, 2, 3, 4, และ
5 ของการทดลอง ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาตัง้ แต่ 8.00 น. - 11.0 น. จะมีปริมาณนํ้าทีก่ ลันได้
่ น้อย เนื่องจาก
อุณหภูมนิ ้ําและอุณหภูมภิ ายในเครื่องกลันมี
่ อุณหภูมติ ่ําจึงต้องใช้ระยะเวลาในการควบแน่ นช้า เมื่อนํ้ารับเอาพลังงาน
จากความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และเปลีย่ นเป็ นพลังงานความร้อนสะสมไว้ในนํ้า จะมีอุณหภูมคิ ่าหนึ่งทําให้เกิดการระเหย
ตัวกลายเป็ นไอนํ้ า จากการทดลองเปรียบเทียบพบว่าปริมาณการกลันตั
่ วแบบแอกทีฟมีประสิทธิภาพในแต่ละวันคือ
20.49%, 21.92%, 22.40%, 20.31%, และ 22.86% ตามลําดับ

a( วันที่ 1

b( วันที่ 2

d( วันที่ 3

e( วันที่ 4

(f) วันที่ 5
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และปริมาณนํ้าทีก่ ลันได้
่
ผลการทดลองเมื่อทําการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และปริมาณนํ้าทีก่ ลันผลิ
่ ตได้ แสดงดัง
ภาพที่ 4 จะได้ว่าเมื่อความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบมายังเครื่องกลันนํ
่ ้ ามีค่าเพิม่ ขึน้ ปริมาณนํ้าที่กลันได้
่ กจ็ ะเพิม่
สูงขึน้
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และปริมาณนํ้าทีก่ ลันได้
่
ผลการทดลองความสัมพันธ์ของความเข้มแสงอาทิ ตย์กบั กาลังไฟฟ้ า
จากผลการทดลองเมื่อทําการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั กําลังไฟฟ้าทีแ่ ผงโซล่าร์
เซลล์ผลิตได้ แสดงดังภาพที่ 5 จะได้ว่าเมื่อความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ท่ตี กกระทบบนแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าเพิม่ ขึ้น
กําลังไฟฟ้าทีแ่ ผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้จะมีค่าเพิม่ สูงขึน้

a( วันที่ 1

b( วันที่ 2

d( วันที่ 3

e( วันที่ 4

(f) วันที่ 5

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์กบั กําลังไฟฟ้า
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ผลการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิ ตย์กบั ประสิ ทธิ ภาพโซล่าร์เซลล์
ประสิท ธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์ จะมีค่า เท่ากับ กําลัง ไฟฟ้าที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิต ได้ ต่ อ ค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบบนแผงโซล่าร์เซลล์ พื้นที่ของแผงโซล่าร์เซลล์ท่ใี ช้ในการทดลองนี้มคี ่าเท่ากับ 0.285 ตาราง
เมตร ขนาดกําลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 40 Wp แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์กบั ประสิทธิภาพ
ของแผงโซล่าร์เซลล์ดงั ภาพที่ 6 จะได้ว่าเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้ จะทําให้ประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์มี
ค่าเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน

a( วันที่ 1

b( วันที่ 2

d( วันที่ 3

e( วันที่ 4

(f) วันที่ 5
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพโซล่าร์เซลล์กบั ความเข้มแสงอาทิตย์
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาเครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบควบแน่ นนํ้ าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกกับโซล่า มี
ค่าเฉลี่ยผลต่างอุณหภูมนิ ้ํ ากับผิวควบแน่ นเท่ากับ 21oC อัตราการกลันนํ
่ ้ าสูงสุดเท่ากับ 282.41 cm3/m2hr และ
ประสิทธิภาพเฉลีย่ รายวันเท่ากับ 21.6 % ผลการทดสอบการทําความเย็นของเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์
เป็ นแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า จะสรุปได้ว่า เมื่อความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบบนแผงโซล่าร์เซลล์มคี ่าเพิม่ ขึน้ โดย
ส่วนมากจะมีความสัมพันธ์อยู่ในรูปเอกโพเนนเชียล เนื่องจากระบบทีท่ ดสอบจะทํางานได้ในช่วงเวลาทีม่ แี สงอาทิตย์
เท่านัน้ ดังนัน้ ในการใช้งานจริงควรเพิม่ ส่วนเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้จากแหล่งพลังงานอย่างอื่น
เช่นพลังงานลม หรือพลังงานจากนํ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าร่วมกับโซล่าร์เซลล์
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การศึกษาเครื่องกลั ่นน้าร่วมกับตัวรวมแสงอาทิ ตย์
Experimental Study of solar water distillation combined with solar concentrator
สุรฤกษ์ จันทร์แจ้ง1 และ สมชาย กฤตพลวิวฒ
ั น์ 1*
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บทคัดย่อ
เครื่องกลันน
่ ้าต่อร่วมกับตัวรวมแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย เครื่องกลันน
่ ้ าทาด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตใส สร้าง
เป็ นรูปกล่องสีเ่ หลีย่ มขนาดพืน้ ทีร่ บั แสงอาทิตย์ 30x35 เซนติเมตร ด้านล่างทาด้วยสีดาเพื่อใสน้ า และตัวรวมแสงแบบ
พาราโบลิกมีขนาดพืน้ ทีร่ บั แสง 50.5 x 44.5 เซนติเมตร ทาการทดสอบระบบกลางแจ้ง โดยตัง้ เครื่องกลันน
่ ้ าอยู่กบั ที่
และหมุนตัวรวมแสงตามดวงอาทิตย์เพื่อให้เกิดการรวมแสงทีท่ ่อรับแสงอาทิตย์ ผลการทดลองพบว่าผลต่างอุณหภูมนิ ้ า
กับผิวควบแน่นเท่ากับ 23.6oC อัตราการกลันน
่ ้าสูงสุดเท่ากับ 2,347 cm3/m2hr ประสิทธิภาพเฉลีย่ รายวันเท่ากับ 70%
และอัตราการทางานสูงสุด 0.78 ปริมาณน้าทีก่ ลันได้
่ มคี ่าแปรผันตามค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ และอัตราการทางาน
มีค่าแปรผันตามประสิทธิภาพของเครื่องกลันน
่ ้า ซึง่ จะได้ว่าเครื่องกลันน
่ ้าแบบมีตวั รวมแสงแบบพาราโบลิกจะให้ผลต่าง
อุณหภูมนิ ้ากับผิวควบแน่นสูงกว่า และสามารถกลันน
่ ้าได้สงู กว่าเครื่องกลันน
่ ้าแบบเดิม
คาสาคัญ: เครื่องกลันน
่ ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พาลาโบลิก ตัวรวมแสงอาทิตย์

Abstract
Solar water distiller with integrated with solar concentor, solar water distiller is made of clear

polycarbonate sheet, create a boxes 30x35 cm painted black below for stored water. And integrated parabolic
concentrator with size 50.5 x 44.5 cm. The outdoor test by fixed water distiller and rotate the concentor by
the sun ray to achieve a receiver pipes. The results showed that the difference temperature between the
surface water and condensing surface was 23.6oC, maximum productivity was 2,347 cm3/m2hr, the maximum
daily efficiency was 70 % and maximum performance conversion ratio (CR) was 0.78. The producivity is
proportional to the solar intensity. And performance conversion ratio is proportional to the efficiency of the
water distiller . Which it has water distiller integrated parabolic lighting can make the difference between
surface temperature and water condensation above . And distilled water, distilled water was higher than the
original.
Key words: solar water distillation, parabolic, solar concentrator
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บทนา
น้ากลัน่ เป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
การอุตสาหกรรม เป็ นต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาทีเ่ กิดอุทกภัย หรือในพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ห่างไกล ซึง่ จะมีน้ าอยู่ปริมาณ
มาก แต่ปญั หาที่เกิดขึน้ คือ น้ าดังกล่าวไม่สามารถนามาบริโภคได้ เนื่องจากน้ านัน้ ไม่มคี วามสะอาด และมีเชื้อโรค
ปะปนอยู่ในปริมาณมาก [1]
พลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็ นแหล่งพลังงานปฐมภูมทิ ่เี ป็ นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษ การนาพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้ามาใช้ประโยชน์ขน้ึ อยู่กบั ทาเลทีต่ งั ้ และภูมศิ าสตร์ สาหรับประเทศไทยนัน้ ตัง้ อยู่ใกล้เส้นศูนย์สตู รบริเวณ
ละติจดู 14 องศาเหนือ ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศไทยได้รบั รังสีอาทิตย์สงู สุดระหว่ างเดือนเมษายนและพฤษภาคม
มีค่าอยู่ระหว่าง 20 ถึง 24 เมกกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน และเมื่อพิจารณารังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลีย่ รายปี
ของศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทไ่ี ด้รบั ค่อนข้างสูง และเหมาะสมในการนามาใช้ ประโยชน์ เครื่องกลันน
่ ้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นวิธี การหนึ่งซึง่ นาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ อกี ทาง นอกเหนือไปจากการใช้
ประโยชน์ในทางอื่น เช่น โซล่าเซลล์ การอบแห้ง เป็ นต้น ซึ่งตามปกติน้ ากลันที
่ ่ใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรม ทาง
การแพทย์ ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการบริโภคมักจะได้จากเครื่องกลันที
่ ใ่ ช้ไฟฟ้าเป็ นพลังงานในการกลัน่
จึงทาให้ราคาของน้ากลันที
่ ผ่ ลิตได้ขน้ึ อยู่กบั ราคาเชือ้ เพลิงเป็ นหลัก จึงได้นาเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงาน
แบบเดิมเพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานในยุคพลังงานขาดแคลน
พลังงานในยุคพลังงานขาดแคลน เครื่องกลันน
่ ้ าพลังแสงอาทิตย์แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ เครื่องกลันน
่ ้ าแบบ
พาสสีฟ และเครื่องกลันน
่ ้ าแบบแอกทีฟ ในเครื่องกลันน
่ ้ าแบบพาสสีฟ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์จะเป็ นพารามิเตอร์
ั ๊ ้า
ตัวเดียวทีม่ ผี ลต่อการกลายเป็ นไอของน้า แต่เครื่องกลันน
่ ้าแบบแอกทีฟจะมีการเพิม่ อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ พัดลม ปมน
และระบบติดตามดวงอาทิตย์ หรืออาจเพิม่ ตัวรับรังสีแสงอาทิต ย์ ผลต่างของอุณหภูมริ ะหว่างส่วนทีก่ ลายเป็ นไอกับ
ส่วนทีเ่ กิดการควบแน่นจะทาให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณน้าทีส่ ามารถกลันได้
่ (Productivity) เครื่องกลันน
่ ้ าแบบแอก
ทีฟ สามารถใช้ความร้อนเหลือใช้ของกระบวนการอื่นๆ หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ เพื่อช่วยเพิม่ อัตราการกลายเป็ นไอของน้า ได้
มีการใช้พลังงานความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อให้ความร้อนแก่น้า และผลทีไ่ ด้คอื จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า 3.5 เท่า
ของเครื่องกลันน
่ ้าแบบพาสสีฟ [2, 3]
ปญั หาที่สาคัญในการออกแบบเครื่องกลันน
่ ้ าแบบเคลื่อนที่ได้คือการลดขนาดของเครื่องกลันน
่ ้ าที่ทาให้
สามารถใช้งานเคลื่อนทีไ่ ด้อย่างง่าย ทาให้เกิดการลดลงของรังสีแสงอาทิตย์ทร่ี บั ได้ ขนาดของโซนควบแน่ น และโซน
กลายเป็ นไอ และทาให้ปริมาณน้ าทีก่ ลันได้
่ และประสิทธิภาพของเครื่องกลันน
่ ้ าลดต่ าลง ในงานวิจยั นี้จงึ ทาการศึกษา
เครื่องกลันน
่ ้าแสงอาทิตย์แบบมีการควบแน่นน้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ซึง่ ทาการจ่ายไฟด้วยโมดูลโฟโตโวลตาอิก มาใช้
ในการแก้ปญั หาทีก่ ล่าวขึน้ มาข้างต้นนี้ ซึง่ จะทาให้สามารถกลันน
่ ้าได้ปริมาณมากขึน้ และทาการตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทีก่ ลันได้
่ ว่ามีความเหมาะสมต่อการนามาใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ การอุตสาหกรรม หรือการบริโภค เป็ นต้น
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1) เครื่องกลันน
่ ้ าทาจากแผ่นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเป็ นรูปกล่องสีเ่ หลีย่ มขนาด 30 x 35 เซนติเมตร
ด้านล่างทาด้วยสีดาเพื่อใสน้าและเป็ นส่วนดูดกลืนแสงสาหรับให้ความร้อนแก่น้า
2) พาลาโบลิกมีพน้ื ทีร่ บั แสงขนาด 50.5 x 44.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมของเครื่องกลันน
่ ้า

ภาพที่ 2 พารามิเตอร์เบือ้ งต้นในการออกแบบแผ่นรับและสะท้อนรังสีอาทิตย์ x = 22.25 เซนติเมตร, y = 13.50
เซนติเมตร, l = 50.5 เซนติเมตร
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วิ ธีการศึกษา
ทาการใส่น้ าไว้ในเครื่องกลันน
่ ้ าก่อนทาการทดลอง 1 คืนเพื่อให้ไอน้ าอิม่ ตัวตัง้ เครื่องกลันน
่ ้ าและตัวร่วม
แสงอาทิตย์ตดิ ตามดวงอาทิตย์ตามละติจูดของจังหวัดทีต่ งั ้ ทาการเก็บข้อมูลทุกๆ 20 นาที ทาการวัดค่ารังสีอาทิตย์
อุณหภูมนิ ้าในเครื่องกลันน
่ ้า อุณหภูมนิ ้าก่อนผ่านตัวรวมแสงอาทิตย์ อุณหภูมนิ ้าหลังผ่านตัวรวมแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ
อากาศแวดล้อม อุณหภูมคิ วบแน่น ปริมาณน้าทีก่ ลันได้
่

ภาพที่ 3 การติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับทดสอบ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเครือ่ งกลันน
่ ้าและอัตราการการทางาน [4]

โดยใช้สตู รนี้ในการคานวณ

เมือ่

m h
η  d fg
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hfg
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คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

มวลของน้าทีก่ ลันได้
่
ค่าความร้องแฝงของน้าทีร่ ะเหยเป็นไอ 2,257 kJ/kg
พืน้ ทีร่ บั แสง
ค่ารังสีอาทิตย์
ปริมาณน้ าทีก่ ลันได้
่ ในแต่ละวัน
ปริมาณน้ าทีป่ ้ อนเขาระบบ
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(1)
(2)

ผลการศึกษา
ผลการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิ ตย์และปริมาณน้าที่กลันได้
่
ผลการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และปริมาณน้ าทีก่ ลันได้
่ ในวันที่ 1, 2, 3, 4,
และ 5 ของการทดลอง ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาตัง้ แต่ 8.00 น. - 11.0 น. จะมีปริมาณน้าทีก่ ลันได้
่ น้อย
เนื่องจากอุณหภูมนิ ้าและอุณหภูมภิ ายในเครื่องกลันมี
่ อุณหภูมติ ่ าจึงต้องใช้ระยะเวลาในการควบแน่ นช้า เมื่อน้ ารับเอา
พลังงานจากความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และเปลีย่ นเป็ นพลังงานความร้อนสะสมไว้ในน้ า จะมีอุณหภูมคิ ่าหนึ่งทาให้เกิด
การระเหยตัวกลายเป็ นไอน้า จากการทดลองเปรียบเทียบพบว่าปริมาณการกลันตั
่ วแบบแอกทีฟมีประสิทธิภาพในแต่
ละวันคือ 64.15%, 73.69%, 71.17%, 77.39%, และ 61.50% ตามลาดับ

(a) วันที่ 1

(b) วันที่ 2

(d) วันที่ 3

(e) วันที่ 4

(f) วันที่ 5
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และปริมาณน้าทีก่ ลันได้
่
ผลการทดลองเมื่อทาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และปริมาณน้ าที่กลันผลิ
่ ตได้
แสดงดังภาพที่ 5 จะได้ว่าเมื่อความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ทต่ี กกระทบมายังเครื่องกลันน
่ ้ามีค่าเพิม่ ขึน้ ปริมาณน้าที่กลันได้
่
3 2
ก็จะเพิม่ สูงขึน้ วันที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 สามารถกลันน
่ ้าได้ 2,136, 1,980, 2,006, 2,347, และ 1,830 cm /m ตามลาดับ
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ภาพที่ 6 แสดงประสิทธิภาพการทางานและอัตราการทางานของเครื่องกลันน
่ ้ า จะเห็นได้ว่าอัตราการทางานเพิม่ ขึน้
เช่นเดีย่ วกับประสิทธิภาพการทางานของระบบ มีค่าอัตราการทางานของแต่ละวันคือ 0.62, 0.66, 0.67, 0.78 และ
0.61 ตามลาดับ

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และปริมาณน้าทีก่ ลันได้
่

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทางานและอัตราการทางานของเครื่องกลันน
่ ้า
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาเครื่องกลันน
่ ้าร่วมกับตัวรวมแสงอาทิตย์และทดสอบในช่วงเวลากลางวันเป็ นเวลา 5 วัน ภายใต้
เงื่อนไขภูมอิ ากาศในจังหวัดพิษณุ โลก พบว่าผลต่างอุณหภูมนิ ้ ากับผิวควบแน่ นเท่ากับ 10oC อัตราการกลันน
่ ้ าสูงสุด
3 2
เท่ากับ 2,347 cm /m hr ของพืน้ ทีร่ บั แสง ประสิทธิภาพเฉลีย่ รายวันเท่ากับ 70% และอัตราการทางานสูงสุด 0.78
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเครื่องกลันน
่ ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบควบแน่นน้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทีไ่ ม่ตดิ พาลาโบลิก
จะมีประสิทธิสงู กว่า 50%
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การพัฒนาอิ นเวอร์เตอร์เฟสเดียวหลายระดับแรงดันประสิ ทธิ ภาพสูง
Development of single phase voltage multi-level inverter high performance.
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งานวิจยั นี้เสนออินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบหลายระดับแรงดัน ถูกพัฒนาเป็ นอินเวอร์เตอร์หา้ ระดับแรงดัน ซึง่
สามารถแสดงการประมวลผลต่างๆ ที่ถูกสร้างขึน้ บนโปรแกรมการทางาน โดยจะทาการจาลองหาค่าผลของรูปคลื่น
แรงดันเอาต์พุ ต ที่มีค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิ ก แรงดันรวม (THDV)น้ อยที่สุด การทางานของวงจรอินเวอร์เตอร์น้ีใ ช้
สัญญาณพีดบั บลิวเอ็มทีค่ วามถีส่ วิตชิง่ 20 kHz ซึง่ มีลกั ษณะการทางานประกอบด้วยภาคการทางานของสวิตซ์ทผ่ี กผัน
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์สงู ขึน้ ได้ โดยมีวงจรกรองความถี่ต่ าเป็ นตัวกรองความถี่สงู ออกไป เพื่อให้สญ
ั ญาณ
เอาต์พุตมีรูปคลื่นแรงดันและกระแสเป็ นไซน์มคี ุณภาพสูงขึน้ ส่งผลช่วยให้สญ
ั ญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ลดทอนลงไป ยิง่ ทาให้ใกล้เคียงสัญญาณรูปคลื่นไซน์มากขึน้ ข้อดี อินเวอร์เตอร์ห้าระดับยังสามารถที่จะลดจานวน
อุปกรณ์ของสวิตช์ลงได้ ด้วยการใช้สวิตช์ช่วยนากระแสแบบสองทาง ผสมผสานกับสัญญาณขับสวิตชิง่ รูปแบบใหม่
สามรถลดความสูญเสียจากการสวิตช์ชิ่งกาลังที่ไม่จาเป็ นของสวิตซ์ในวงจรกาลังออกไป ทาให้กาลังไฟฟ้าสูญเสีย
เนื่องจากการนากระแสของสวิตชิง่ ลดลง และส่งผลต่อประสิ ทธิภาพสูงสุดที่จะนามาใช้ในการประยุกต์ใช้งานได้เป็ น
อย่างดี
คาสาคัญ: อินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดัน ค่าความเพีย้ นฮาร์มอนิกแรงดันรวม (THDV)

Abstract
This paper presents a multi-level inverter single phase voltage developed a five-level inverter voltage.
The third shows the various processing was built on the work program the simulation. Results for the output
voltage waveforms with Total harmonic distortion harmonic voltage (THDv) minimal. Operation of the inverter
circuit uses signals PWM switching frequency of 20 kHz. This behavior comprised of operation inverse switch
to enhance the performance the inverter rises. The low pass filter is a pass filter high frequency out so that the
output signal is a sine voltage and current Waveforms of a higher quality. Resulting allows the signal to
interference from electromagnetic fields reduced. alluding nearby a sine wave signal more. Advantages fivelevel inverter is able to reduce the number of devices the switch down. With the use of switches to conduct
two-way driver switching signal combined with the new format. Can reduce the switching losses from the not
required power switch in the power circuit out. Makes of power loss due to electrical conductivity of switching
decreased and affect peak performance to be used in the application as well.
Key words: Multi Level Inverter Five Level , total harmonic distortion of voltage (THDV)
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บทนา
ปจั จุบนั ความต้องการในการใช้งานอินเวอร์เตอร์เป็ นที่นิยมกันมาก ทัง้ นาไปประยุกต์การใช้งานในลักษณะ
รูปแบบงานต่างๆ ซึ่งการที่จะนาอินเวอร์เตอร์ไปใช้งานให้เป็ นประโยชน์ได้ท่สี ุดนัน้ ก็ต้องมีการออกแบบและพัฒนา
ควบคู่กนั ไป เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานให้ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดัน
ก็เป็ นอินเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีขอ้ ดีคอื เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการกาลังวัตต์สงู ๆ ให้แรงดันไฟฟ้าด้านขาออกที่
มีค่าผิดเพีย้ นและองค์ประกอบฮาร์มอนิกทางด้านขาออกทีม่ คี ่าต่าและสามารถทางานทีค่ วามถีส่ วิตชิง่ สูงได้
ฉะนัน้ วิทยานิพนธ์น้ีจึงได้ทาการวิจยั และศึกษาพัฒนาอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบหลายระดับแรงดัน โดย
ออกแบบอิน เวอร์ เ ตอร์ เ ฟสเดีย วแบบหลายระดับ แรงดัน ที่มีแ รงดัน ขาออก 5 ระดับ [1] เพื่อ ท าการศึก ษาและ
เปรียบเทียบคุณสมบัตคิ วามสามรถสร้างรูปคลื่นแรงดันขาออก ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อนาไป
ประยุกต์ร่วมกับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพทีส่ งู ขึน้ มีผลให้การคุมกระแสไฟฟ้าด้านขาออกในการ
ขับโหลดทีค่ วามถีท่ เ่ี หมาะสม กับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์กาลัง นอกจากนี้ยงั เป็ นแนวทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบพลังงานทดแทน ซึง่ มีความสาคัญต่อการมาประยุกต์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็ นอย่างดียงิ่ ในปี ค.ศ.2003 Poh Chiang Loh และคณะได้นาเสนอเทคนิค Double-Band
Hysteresis Current Regulation เพื่อปรับปรุง Dynamic response และ stability

ภาพที่ 1 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบหลายระดับแรงดันทีใ่ ช้งานวิจยั ของ Poh Chiang Loh[3]
ในปี ค.ศ 2006 Gerardo Ceglia, Victor Guzman[1] และคณะได้นาเสนอบทความเรื่อง A New Simplified Multilevel
Topology for DC-AC Conversion ในงานวิจยั ชิน้ นี้ได้นาเสนอวงจรกาลังของ Single Phase Multilevel Level Inverter
ทีไ่ ด้ทาการคิดค้นขึน้ มาใหม่เพื่อลดจานวนสวิตซ์กาลังที่ใช้ในวงจร
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ภาพที่ 2 อินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดันในงานวิจยั ของ Gerardo [1]
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ทฤษฎีและองค์ประกอบของระบบ
อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวสามารถแบ่งออกเป็ นสองชนิดคือ แบบฮาล์ฟบริดจ์ (Half Bridge) และแบบฟลูบริดจ์
(Full Bridge)ในแบบฮาล์ฟบริดจ์จะมีตวั เก็บประจุสองตัวต่ออันดับกันอยู่ระหว่างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และ
หากกาหนดให้ค่าตัวเก็บประจุสองตัวมีค่าเท่ากัน จะทาให้แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวมีค่าเท่ากันคือ V / 2
จุดกึ่งกลางแรงดันไฟฟ้าจุดกราวด์ จะมี ค่าคงที่เมื่อเทียบกับบัสลบ (N) แสดงดังภาพที่ 3(ก)[13] ส่วนของวงจร
อินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์เฟสเดียวจะประกอบไปด้วยสองกิง่ คือ กิง่ A และกิง่ Bในรูปที่ 3(ข)โดยแบบฟูลบริดจ์จะมี
กาลังไฟฟ้าสูงกว่าแบบฮาล์ฟบริดจ์ สองเท่า จึงเหมาะที่จะเลือกใช้เมื่อต้องการจ่ายกาลังไฟฟ้าโหลดสูงขึน้ เงื่อนไข
สาคัญทีอ่ นิ เวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบฮาล์ฟบริดจ์และฟูลบริดจ์ คือการทางานของสวิตช์ T และ TA ต้องไม่ทางาน
พร้อมกันในทุกช่วงเวลา มิฉะนัน้ แล้วจะเกิดการลัดวงจรระหว่างบัสบวกกับบัสลบ ในอุดมคติเวลาการสวิ ตชิง่ ของ T
และ TA จะตรงข้ามกัน แต่ในทางปฏิบตั จิ ะต้องการช่วงเวลาสวิตช์ทงั ้ คู่ไม่นากระแส ซึง่ จะเรียกว่าเดดไทม์ (Deadtime)
โดยเดดไทม์ จะอยู่ในช่วงเวลาก่อนจะเปลี่ยนสถานะของการสวิตช์ จากการนากระแสเป็ นไม่นากระแสหรือจากไม่
นากระแสเป็ นนากระแส
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(ก) อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบฮาล์ฟบริดจ์
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(ข) อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบฟูลบริดจ์
ภาพที่ 3 อินเวอร์เตอร์แบบเฟสเดียวแบบฮาล์ฟบริดจ์ และ แบบฟูลบริดจ์
อินเวอร์เตอร์ทจ่ี ะใช้ในการงานวิจยั นี้เป็ นอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส[12] (Single Phase Inverter) สามารถแบ่ง
ชนิดของอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ตามรูปคลื่นแรงดันขาออก [12 ] ได้ดงั ภาพที่ 4 คือ อินเวอร์เตอร์ทม่ี แี รงดันขา
ออกเป็ นรูปคลื่นสีเ่ หลี่ยม (Square Wave) อินเวอร์เตอร์ท่มี แี รงดันขาออกเป็ นรูปคลื่นไซน์แบบดัดแปลง (Modified
Square Wave) อินเวอร์เตอร์ทม่ี แี รงดันขาออกเป็ นรูปคลื่นไซน์แบบขัน้ บันได (Step Square Wave) อินเวอร์เตอร์ทม่ี ี
แรงดันขาออกเป็ นรูปคลื่นไซน์ (Sine Wave)
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ภาพที่ 4 รูปคลื่นแรงดันขาออกสีเ่ หลีย่ ม (Square Wave)
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ภาพที่ 5 รูปคลื่นแรงดันขาออกเป็ นรูปคลื่นไซน์แบบดัดแปลง (Modified Square Wave)
Vout

+Vs

t

0
-Vs

T

ภาพที่ 6 รูปคลื่นแรงดันขาออกเป็ นรูปคลื่นไซน์แบบขัน้ บันได (Step Square Wave)
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ภาพที่ 6 รูปคลื่นแรงดันขาออกเป็ นรูปคลื่นไซน์ (Sine Wave)
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จากรูปภาพซึ่งสามารถยอมรับให้ใช้งาน แต่การใช้งานที่กาลังสูงๆ ต้องการความเพี้ยน (Distortion) ของ
สัญญาณต่ า เอาต์พุตจึงจาเป็ นจะต้องเป็ นไซน์ ในการเลือกใช้อุปกรณ์สารกึง่ ตัวนาทีม่ คี วามเร็วในการทางานสูง ก็จะ
เป็ นการช่วยลดฮาร์มอนิกส์ทแ่ี รงดันเอาต์พุตได้สว่ นหนึ่ง
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับฮาร์โมนิ กส์
ฮาร์โมนิกส์ คือ ส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์(Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็ นคาบใดๆ ซึง่
มีความถี่เป็ นจานวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูลในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 50 Hz เช่น ฮาร์โมนิกส์
ลาดับที่ 2 มีค่าความถี่เป็ น100Hz และฮาร์โมนิกส์ลาดับที่ 3 มีค่าความถี่เป็ น 150Hz ดังภาพที่ ภาพที่ 7 ส่วนความ
เพีย้ นของแรงดันไฟฟ้าทาให้โหลดต่างๆได้รบั ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับจะมีลกั ษณะทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูญเสีย
ไปบริเวณยอดของแรงดันไฟฟ้า ทาให้สว่ นยอดจะกลายเป็ นหัวตัดเรียบต่างไปจากความถีม่ ลู ฐาน50Hz ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7 รูปคลื่นทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากไซน์เนื่องมีฮาร์มอนิกส์ลาดับที่ 3 รวมปะปนกับสัญญาณความถีม่ ลู หลัก

ภาพที่ 8 รูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าทีผ่ ดิ เพีย้ นไปจากไซน์
Total Harmonic Distortion, THD ในการบ่งถึงปริมาณความเพีย้ นของรูปคลื่นทีต่ ่างไปจากความถี่มูลฐาน จึง
กระทาโดยรวมขนาดของฮาร์มอนิกตัง้ แต่ลาดับทีส่ องขึน้ ไป แล้วนามาหารด้วยขนาดของความถี่มูลฐาน หน่ วยวัดทีใ่ ช้
โดยทัวไปจะบอกเป็
่
นเปอร์เซนต์ความเพีย้ นฮาร์มอนิกส์ ดังสมการที่ 1และ 2
THD 
THD 

 (V )
n2

2

(1)

n

(V1 ) 2

x100

x22  x32  x32  x42  ...xn2 
x100
x1
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(2)

เมื่อ 1 x คือ ความถีม่ ลู ฐานของกระแส หรือแรงดัน n x , x , x ,., x 2 3 4 คือ ฮาร์มอนิกลาดับที่ 2,3,4,...,n ซึง่
ในการทดลองในบทความนี้จะใช้ค่าความเพีย้ นฮาร์มอนิกเป็ น %THD เป็ นตัวบ่งบอกปริมาณของฮาร์มอนิก
โครงสร้างอิ นเวอร์เตอร์หลายระดับ
อินเวอร์เตอร์หลายระดับ สามารถนิยามได้ว่า อุปกรณ์ซง่ึ สามารถทีจ่ ะสร้างรูปคลื่นเป็ นขัน้ ๆ การสร้างขัน้ ของ
รูปคลื่นเป็ นดังภาพที่ 9
V
Level p
step p

height 3

step p+1

Level 2
step 2

height 2

Level 1
step 1

Level 0
Level -1

1

height 1

2

step 2p

t

p

step 4p

Level -2
Level -p

ภาพที่ 9 การสร้างระดับเป็ นขัน้ ๆ ของรูปคลื่นขาออกอินเวอร์เตอร์
โดยปกติ ในงานนี้ จะสามารถนิยามได้ว่า
p:
คือ จานวนขัน้ ในครึง่ คาบ;
2*p + 1: คือ จานวนระดับของอินเวอร์เตอร์;
4*p:
คือ จานวนขัน้ ของอินเวอร์เตอร์
ปกติรปู คลื่นทัง้ ความกว้างและความสูงของขัน้ สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงได้ แต่อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วความสูงของ
ขัน้ จะทาให้มขี นาดเท่ากันเท่านัน้ ส่วนความกว้างของแต่ละชัน้ จะเปลีย่ นแปลงตามรูปคลื่นทีต่ ้องการ ด้วยเหตุน้ีรูปคลื่น
แบบหลายระดับจะมีคุณลักษณะทีส่ มบูรณ์โดยมุมของแต่ละระดับ (12 p)
เพราะว่าแต่ละรูปคลื่นของแรงดันหลายระดับขึน้ อยู่กบั จานวนระดับทีก่ าหนด ดังนัน้ จึงมีความสาคัญที่จะต้อง
พิจารณาค่ายอดของมัน ซึง่ จะแตกต่างจากค่าทีค่ านวณ จากค่าเฉลีย่ ของรากกาลังสอง (Root mean square: RMS)
ดังนัน้ จากความแตกต่างนี้ สามารถทีจ่ ะกาหนดปริมาณได้จากดัชนีการมอดูเลชัน่ (Modulation index: Mi) ดังนิยามได้
โดยสมการที่
Mi 

V

pk

/ 2



(3)

VRMS

เมื่อ Vpk และ VRMS คือค่ายอดและค่าเฉลีย่ ของรากกาลังสองของแรงดันไฟฟ้าตามลาดับ
การม็อดดูเลชัน่ พี ดบั บลิ วเอ็มแบบอาศัยคลื่นพาหะของอิ นเวอร์เตอร์หลายระดับ ในบทความนี้ใช้
เทคนิคการม็อดดูเลชันแบบอาศั
่
ยคลื่นพาหะ ซึง่ การม็อดดูเลชัน่ ของสัญญาณพีดบั บลิวเอ็ม 5 ระดับ จะประกอบด้วย
สัญญาณอ้างอิงและสัญญาณของคลื่นพาหะสามเหลีย่ มอีก 4 สัญญาณดังแสดงในภาพที่ 10 ประกอบด้วยคลื่นพาหะใน
ซีกบวก 3 สัญญาณและ ซีกลบ 3สัญญาณโดยกาหนดให้ค่ายอดสูงสุดและต่ าสุดของคลื่นพาหะรวม มีค่า 1 และ –1
ตามลาดับเพื่อให้สะดวกในการ
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V1
V2
-V2
-V1

ภาพที่ 10 เทคนิคการม็อดดูเลชันแบบ
่
POD
กาหนดค่าดัชนีการม็อดดูเลชัน่ โดยคลื่นพาหะแต่ละคลื่นจะมีความสูงจากยอดถึงยอดเท่ากับ 1/3 ซึง่ เทคนิค
ของคลื่นพาหะมีนนั ้ ได้มหี ลายนักวิจยั คิดค้นวิธกี ารมากมายเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเทคนิคทีใ่ ช้ในบทความนี้
คือ เทคนิค Phase Opposition Disposition: POD จะมีลกั ษณะทีส่ ญ
ั ญาณของ คลื่นพาหะในซีกลบจะมีมุมต่างเฟสกับ
คลื่นพาหะในซีกบวก เท่ากับ 180 องศา ดังรูปที่ 5 โดยในบทความนี้ได้เลือกเทคนิคของคลื่นพาหะแบบ POD เพราะจะ
ทาให้สญ
ั ญาณพีดบั บลิวเอ็มเอาท์พุทมีความสมมาตรทัง้ ด้านซีกบวกและซีกลบ
หลักการทางานอิ นเวอร์เตอร์แบบ 5 ระดับ
การวิเคราะห์การทางานของวงจรกาลังแบบหลายระดับทีส่ ามารถแสดงลักษณะทางานสวิตช์อนิ เวอร์เตอร์ดงั
ตารางที่ 1 จานวนระดับแรงดันด้านออกจานวน 5 แรงดันคือ +Vs ,+Vs/2, 0,-Vs, -Vs/2 ดังต่อไปนี้ จากการวิเคราะห์
การทางานของวงจรคือ สวิตซ์ S1 กับ S4 สามารถนากระแสได้ทาให้มกี ระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทิศ
ทางบวกไปลบ แรงดันทีป่ รากฏทีโ่ หลดความต้านทานจึงมีค่าเป็ น +Vs โวลต์แสดงตามภาพที่ 11
Iinv

Bridge
Supply

D5

D6

S1

D1 S2
A

Vdc1
Cdc2

D7

D8

S3

Vinv B

D3S4

D2

R

Cdc1

Vo

D4

ภาพที่ 11 การทางานให้แรงดันเอาต์พุตเป็ น +Vs หรือ 1 ระดับ
จากแรงดันอินเวอร์เตอร์ทร่ี ะดับแรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ +Vs/2 ลักษณะการทางานของวงจรคือ สวิตซ์ S4
กับ S5 และ D5 กับ D8 นากระแสได้ทาให้มกี ระแสไหลผ่านโหลดความต้านทาน แสดงตามภาพที่ 12
Bridge
D5

D6

Iinv
S1

D1 S2
A

Vdc1
D7

D8

S3

D3S4

D2
Vo

D4

ภาพที่ 12 แรงดันเอาต์พุตมีค่าเป็ น +Vs/2 หรือ 2ระดับ
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L

Cdc2

Vinv B

R

Supply

Cdc1

แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับศูนย์ สองกรณีดงั นี้ คือ สวิตซ์ S4 และ D3 นากระแส แรงดันทีป่ รากฏทีโ่ หลด
ความต้านทานจึงมีค่าเป็ น +0 แสดงตามภาพที่ 13
Bridge

Iinv

Supply

D5

D6

S1

D1 S2
A

Vdc1
D7

D8

S3

D3S4

D2
Vo

D4

L

Cdc2

Vinv B

R

Cdc1

ภาพที่ 13 แรงดันเอาต์พุตมีค่า +0 หรือเท่ากับ +0 ระดับ
แรงดันอินเวอร์เตอร์ทร่ี ะดับแรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ -Vs ลักษณะการทางานของวงจรคือ สวิตซ์ S2 กับ S3
สามารถนากระแสได้ทาให้มกี ระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทิศทางลบไปบวก แรงดันทีป่ รากฏทีโ่ หลดความ
ต้านทานจึงมีค่าเป็ น -Vs โวลต์ แสดงตามภาพที่ 14
Iinv

Bridge
Supply

D5

D6

S1

D1 S2
A

Vdc1
D7

D8

S3

D3S4

D2
Vo

D4

L

Cdc2

Vinv B

R

Cdc1

ภาพที่ 14 แรงดันเอาต์พุตมีค่าเป็ น -Vs หรือ -1ระดับ
แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ -Vs/2 ลักษณะการทางานของวงจรคือ สวิตซ์ S2 กับ S5 และ D6 กับ D7
นากระแสได้ทาให้ มีกระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทิศทางบวกไปลบ ภาพที่ 15
Bridge

Iinv

Supply

D5

D6

S1

D1 S2
A

Vdc1
D8

S3

D3S4

D2
Vo

D4

L

Cdc2

D7

Vinv B

R

Cdc1

ภาพที่ 15 การทางานให้แรงดันเอาต์พุตเป็ น -Vs/2 หรือ-2 ระดับแรงดัน
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ตารางที่ 1 ลักษณะสวิตช์อนิ เวอร์เตอร์ 5 ระดับทีป่ ระยุกต์ใช้ในบทความนี้
ฟงั ชันสวิ
่ ตช์
S1 S2 S3 S4 S5 Vo
1 0 0 0 1 +VS
0 0 0 1 1 +VS/2
0 0 1 1 0
0
0 1 0 0 1 -VS
1 0 0 1 0 -VS/2

วัสดุอปุ กรณ์ และ วิ ธีการศึกษา
ในบทความนี้จะกาหนดค่าพารามิเตอร์ของวงจรอินเวอร์เตอร์หลายระดับแสดงดังตารางที่ 2 เพื่อวิเคราะห์วฎั
จักรการทางานสร้างสัญญาณขับพัลส์วติ ม็อดดูเลชันสู
่ งสามารถวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณแรงดันด้านขาออกทีใ่ กล้เคียง
รูปคลื่นไซน์มากทีส่ ุด และประสิทธิภาพความน่ าเชื่อถือของวงจรอินเวอร์เตอร์รวมถึงค่าความผิดเพีย้ นฮาร์มอนิกรวม
ของแรงดันไฟฟ้า(THDV ) ให้ไม่เกินกาหนดหรืออยู่ในระดับยอมรับได้ ซึง่ ผลการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยลดอัตรา
การสูญเสียกับอุปกรณ์เครื่องต้นแบบลงได้ และ วิธลี ดความผิดเพีย้ นฮาร์มอนิกโดยจะใช้ วงจรกรองความถี่ต่ าแบบพาส
ซีฟฟิ ลตอร์ (Passive Filter) มาแก้ไขปญั หาความผิดเพีย้ นของรูปคลื่นกระแสและแรงดันหรือปญั หาฮาร์มอนิก ดังนัน้
รูปคลื่นเอาท์พุท(Vo)ทีไ่ ด้จงึ มีความถี่โดยไม่มอี งค์ประกอบฮาร์มอนิกเลขคีป่ ะปนจึงเป็ นรูปคลื่นไซน์ 50 Hz ทีม่ คี วาม
เพี้ยนต่ าเพราะสัญญาณรบกวนต่ าง ๆ จะถูกหักล้างให้หมดไปเหมาะสมกับการใช้งานระบบพลังงานทดแทน
เปรียบเทียบหาผลทดลองหาประสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ดุ และสามารถลดจานวนสวิตชิง่ ให้น้อยลงได้
ตารางที่ 2 กาหนดค่าพารามิเตอร์ของวงจรอินเวอร์เตอร์หลายระดับ
Main Parameters/Multi-Level PWM inverter
Component
Value
Component
DC link Voltage
220Vdc
C(DC)
Output Voltage
200Vac
Diode (dc)
Output Frequency
50Hz
Power Diode
Switching Frequency
20kHz
MOSFET
Sampling Frequency
50µs
L
Filter natural frequency 100Hz
C1(ac)
Rload
800 Ω
Lload
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Value
330µF
1
9
5
0.1uH
0.2µF
0.5mH

ภาพที่ 16 วงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทีม่ แี รงดันด้านออกจานวน 5 ระดับแรงดัน
Ddc

MUR840

S3
IRF730

S1
IRF730
E1
D6

D5

330u

MUR840

220Vdc

Vs

+
-

VG1

C1

VG5

DS1
+
-

47

+
-

+
-

VG2

820

EPOLY

47

820
DS3
MUR840

0

RS1

MUR840

RD3
+
-

EPOLY

MUR840

0

RG3

E2

RD1

R8

CS1

22k

0.1n

VA

47

L
1

EPOLY

VB

0

D7

S2
IRF730

D8

+
-

C2
MUR840

RD4
+
-

47

DS4
MUR840

EPOLY

MUR840

0

CS4
0.1n

RG6

E4

+
-

VG4

820

RS4
22k

2
0.1uH

S4
IRF730

RG4

E3
VG3

330u

CS3

22k

0.1n

S5
IRF730
RG5

E5

+
-

RG1

47

DS6
MUR840

EPOLY

0

Rload
800

RS6
+
-

RS3
22k

820
C1
CS6
0.1n

1
Lload

0.2uF
0.5mH
2

0

ภาพที่ 17 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบหลายระดับทีแ่ รงดัน 5 ระดับ ทีใ่ ช้ในงาน Simulation และทดลอง

ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ได้ทาการวิเคราะห์การทดลองให้เห็นการพัฒนาอินเวอร์เตอร์โดยการเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์เฟส
เดียว[1] [ 12]ทีค่ วบคุมการทางานแบบหลายระดับ สัญญาณเอาต์พุตในขณะต่อและไม่ต่อวงจรกรองความถี่ต่ า (Low
Pass Filter) เพื่อทีน่ ามาพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั แรงดันเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ทย่ี งั มีฮาร์มอนิกเลขคีป่ ะปนใน
ความถี่หลักมูล สามารถแก้ปญั หาสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่พ่งึ ประสงค์ในระบบสวิตชิ่งที่ความถี่สูง
ก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงแรงดันต่อเวลา (dv/dt) มักเกิดช่วงเวลาเริม่ นากระกระแส (turn off) และ (dI/dt) มักเกิด
ช่วงเวลาหยุดนากระกระแส ซึง่ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ าจะอยู่ในย่าน 0 Hz ถึง 2 kHz เพราะฉะนัน้ เอง
จึงนาเอาวงจรกรองความถี่ต่ า (Low Pass Filter) ในย่านแรงดันด้านขาออก 50Hz ป้องกันการผิดพลาดหรือการ
เสียหายต่ออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อนั เป็ นผลทาให้สญ
ั ญาณรูปคลื่นด้านขาออกมีความผิดเพีย้ นไปจากสัญญาณรูปคลื่น
ไซน์ ซึง่ อยู่บนพืน้ ฐานทีส่ ามารถลดอุปกรณ์สวิตชิง่ ทีไ่ ม่จาเป็ นให้น้อยลงเพื่อประหยัดลดต้นทุนในการออกแบบและสร้าง
อินเวอร์เตอร์ยงั ส่งผลให้การใช้งานได้เป็ นอย่างดีมปี ระสิทธิภาพอย่างยิง่ ยวด
การทดสอบกับ โหลดตัว ต้ า นทานโดยใช้ ส ัญ ญาณพี ด บั บลิ ว เอ็ม ชนิ ด SPWM ผลจากการจ าลอง
Simulation อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับการทดสอบกับโหลด RL แล้วทาการวิเคราะห์รูปคลื่นแรงดันและกระแสเอาต์พุตโดย
นาวงจรกรองความถีต่ ่ามาเปรียบเทียบขณะต่อวงจร และ ไม่ต่อวงจรจะมีผลต่อการลดทอนฮาร์มอนิกในอันดับต่างๆผล
สืบเนื่องต่อรูปคลื่นคลื่นแรงดันและกระแสอย่างไรผลทาการทดลองดังนี้
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ภาพที่ 18 ผลจาลองทดลองสัญญาณรูปคลื่นแรงดันและกระแสเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับไม่มLี ow pass filter
circuit บัสดีชี :220V ความถีส่ วิตชิง่ 20 kHz ม็อดดูเลชัน่ 0.8โหลดR =800 Ω, L = 0.5mH, C = 0.2 uF)

ภาพที่ 14 ผลทดลองสเปกตรัมความถีอ่ นิ เวอร์เตอร์ 5 ระดับวิเคราะห์ไม่มี Low pass filter circuit จากโปรแกรม
ORCAD-PSPICE, 20 kHz

ภาพที่ 20 ขยายผลทดลองสเปกตรัมความถีฮ่ าร์มอนิกเลขคีจ่ ากฮาร์มอนิกลาดับ 1 ถึง ฮาร์มอนิกลาดับ 9 อินเวอร์เตอร์
5 ระดับวิเคราะห์ไม่มี Low pass filter circuit จากโปรแกรมORCAD-PSPICE, 20 kHz
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ภาพที่ 21 ผลจาลองทดลองสัญญาณรูปคลื่นแรงดันและกระแสเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับมี Low pass filter circuit
(บัสดีชี :220Vความถีส่ วิตช์ชงิ่ 200 kHz ม็อดดูเลชัน่ 0.8โหลดR =800 Ω, L = 0.5 mH, C = 0.2 uF)

ภาพที่ 22 ผลทดลองสเปกตรัมความถีอ่ นิ เวอร์เตอร์ 5 ระดับวิเคราะห์มี Low pass filter circuit จากโปรแกรม
ORCAD-PSPICE, 80 kHz

ภาพที่ 23 ขยายผลทดลองสเปกตรัมความถีฮ่ าร์มอนิกเลขคีจ่ ากฮาร์มอนิกลาดับ 1 ถึง ฮาร์มอนิกลาดับ 9 อินเวอร์เตอร์
5 ระดับวิเคราะห์มี Low pass filter circuit จากโปรแกรมORCAD-PSPICE, 20 kHz
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ภาพที่ 24 ผลจาลองทดลองสัญญาณรูปคลื่นกาลังเอาต์พุตกับรูปคลื่นกาลังอินพุตแรงดันเอาท์พตุ อินเวอร์เตอร์
จากภาพที่ 24 ผลจาลองสามารถหาประสิทธิภาพของวงจรอินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดันซึง่ จะคานวณได้
จากสมการที่ (4)
p
  out  100 %

(4)

pin



22.37w
100 %
26.89w

  0.8319

 100%

Efficiency = 83.19%

ตารางที่ 3 ผลทดลองระบบอินเวอร์เตอร์แบบหลายระดับแรงดัน
S1
1
0
0
0
1

S2
0
0
0
1
0

ฟงั ชันสวิ
่ ตช์
S3 S4
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1

S5
1
1
0
1
0

Vo
+VS
+VS/2
0
-VS
-VS/2

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า วงจรกรองความต่ าแบบพาสซีสสามารถใช้งานได้จริงสามารถลดค่าความ
ผิดเพีย้ นฮาร์มอนิกรวมของแรงดันไฟฟ้า(THDV ) ร่วมถึงความผิดเพีย้ นรูปคลื่นแรงดันเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์และอีกยัง
ช่วยลดทอนสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการจาลองพบว่าอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบหลายระดับ ที่นาเสนอโดยมีวงจรกรองความถี่ต่ าด้าน
เอาต์พุตสามารถสร้างรูปคลื่นแรงดันทีม่ คี ุณภาพสูงโดยสามารถลดอุปกรณ์สวิตช์ชงิ่ ทีไ่ ม่จาเป็ นของวงจรกาลังให้น้อยลง
อาศัยหลักการควบคุมสวิตช์รูปแบบใหม่ทาให้รูปคลื่นแรงดันเขาออกเข้าใกล้เคี ยงรูปคลื่นไซน์ลดสภาวะกาลังไฟฟ้า
สูญเสียขณะสวิตช์นากระแสช่วยลดทอนความเพีย้ นค่าฮาร์มอนิกส์ดสิ ทรอชันTHD
่
V ของแรงดัน 20.94% ซึง่ ลดต่ า กว่า
อินเวอร์เตอร์แบบ 3 ระดับทัวไป
่ ประสิทธิภาพโดยรวม 83.19% จะเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์แบบหลายระดับแรงดันที่
นาเสนอนี้ สามารถทีจ่ ะนามาศึกษาพัฒนาใช้งานจริงในระบบแปรผันพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคตได้เป็ นอย่างดี
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อิ นเวอร์เตอร์หนึ่ งเฟสหลายระดับแรงดันเชื่อมต่อระบบกริ ดด้วยระบบติ ดตามจุดจ่าย
กาลังงานสูงสุดเซลล์แสงอาทิ ตย์
Single phase multilevel inverters voltage to grid connected withMaximum power
point tracking system for solar cells.
1

กมล ทาใบยา * และ พัทธภล กาญจนพิมลกุล1
Kamon Tabaiya1* and Patapon kanjanapimonkul

บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี้ เ สนออิน เวอร์เ ตอร์หนึ่ ง เฟสหลายระดับ แรงดัน ด้ว ยระบบติด ตามจุ ด จ่า ยก าลังงานสูงสุด เซลล์
แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบกริด โดยมีลกั ษณะการทางานแบ่งออกเป็ นสองภาคการทางานประกอบด้วย ภาคการแปลง
ผันประจุแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพิ่มให้เป็ นระดับแรงดันชนิดสร้างแรงดันสูงที่บสั
กระแสตรงด้วยวงจร (Boost Two Cell Switching Converter) ซึง่ วงจรคอนเวอร์เตอร์เพิม่ ระดับแรงดันชนิดนี้อยู่บน
พืน้ ฐานการติดตามจุดจ่ายกาลังสูงสุดแบบวิธกี ารเพิม่ ค่าความนา และภาคฟลู บริดจ์อนิ เวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบหลาย
ระดับแรงดัน จะทางานด้วยหลักการใช้สญ
ั ญาณขับสวิตช์รปู แบบใหม่ โดยจะลดการสวิตช์กาลังทีไ่ ม่จาเป็ นของสวิตช์ใน
วงจรกาลังออก เพื่อลดกระแสกระเพื่อม(Current Ripple) และองค์ประกอบฮาร์มอนิก ทาให้กาลังไฟฟ้าสูญเสีย
เนื่องจากการนากระแสของสวิตช์ลดลงด้วย ซึง่ จะทาให้ประสิทธิภาพในการทางานมีค่าเพิม่ สูงขึน้ และในส่วนของวงจร
กาลังนัน้ มีพน้ื ฐานมาจากวงจรแบบฟลูบริดจ์และสวิตช์ช่วยแบบสองทาง ซึง่ จะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ให้
อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบหลายระดับแรงดันเชื่อมต่อระบบกริดได้เป็ นอย่างดี โดยระบบของวงจรกาลังไฟฟ้าด้านออก
ทีบ่ สั กระแสสลับ และมีความถีข่ องการสวิตช์ซงิ่ ทีค่ วามถีส่ งู
คาสาคัญ: อินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดัน เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบติดตามจุดจ่ายกาลังงานสูงสุด ระบบเชื่อมต่อกริด
Abstract
This paper proposes Single phase multilevel inverter voltage to Maximum power point tracking solar
grid connect systems. The behavior can be divided into two functional sectors include is conversion charge
voltage, low-voltage direct current from the solar cell Add to a voltage level of a type the bus DC. highvoltage a Boost Two Cell Switching Converter circuit. the voltage converter Which increase circuit of this
kind. Based on the maximum power point tracking method to increase conductance. That Paul Bridge
multilevel inverter single phase voltage will work with the new switch drive signals. This will reduce
unnecessary power switch in the circuit, the switch is off to reduce the current ripple and the harmonic
components. The power loss due to conduction of the switch down. This ensures performance is increased.
and in parts of the circuit are based on a series fluorine bridge circuit. That a two-way switches which can
1
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increase performance. A single phase multilevel inverters connected to grid voltage as well. The system's
output power cycles are the AC bus. the frequency of the high-frequency switch ASAP.
Key words: Photovoltaic Boost Two Cell Converter, Solar Cell Maximum Power Point Tracking

บทนา
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็ นสิง่ ประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ร้างขึน้ จากสารกึ่งตัวนา ซึง่ สามารถ
เปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดไฟ) เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงไฟฟ้าทีไ่ ด้นนั ้ จะเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) จัดว่าเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน เซลล์แสงอาทิตย์จะ
ทางานได้ต้องอาศัยความเข้มแสงอาทิตย์เป็ นสาคัญในการผลิตกาลั งงานไฟฟ้ากระแสตรงใช้งานให้เกิดประโยชน์
ทางด้านระบบไฟฟ้ากาลังและระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับได้นนั ้ จะอาศัยหลักการทางานของอินเวอร์เตอร์เพื่อเปลีย่ น
กาลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเชื่อมต่อกับสายส่งระบบกริด (Grid Connected Inverters) ระบบนี้มขี อ้ ดี คือในการใช้งานถ้า
หากว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่ากระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ (Inverters) ก็จะไปดึงเอา
กระแสไฟฟ้าของระบบกริด โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบจะไม่ชารุดเสียหาย ในปี ค.ศ 2006 J. M. Chang, W. N.
Chang, S. J. Chang [2] และคณะได้นาเสนอเทคนิค Single-Phase Grid-Connected PV System using Three-Arm
Rectifier-Inverter โดยใช้แหล่งจ่ายเป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ซง่ึ มีอนิ เวอร์เตอร์แบบเรียงกระแสสามกิง่ เชื่อมต่อระบบกริด
และคับปลิง้ ดีชี (dc- ling)

ภาพที่1 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อกริดแบบสวิตช์ซงิ่ สามกิง่
ในปี ค.ศ 2006 Gerardo Ceglia, Victor Guzman[1] และคณะได้นาเสนอบทความเรื่อง A New Simplified
Multilevel Topology for DC-AC Conversion ในงานวิจยั ชิน้ นี้ได้นาเสนอวงจรกาลังของ Single Phase Multilevel
Level Inverter ทีไ่ ด้ทาการคิดค้นขึน้ มาใหม่เพื่อลดจานวนสวิตช์กาลังทีใ่ ช้ในวงจร
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D8
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ภาพที่ 2 อินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดันในงานวิจยั ของ Gerardo [1]
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ทฤษฎีและองค์ประกอบของระบบ
คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งเซลล์จะประกอบด้วยสารกึง่ ตัวนาชนิดพี สารกึง่ ตัวนา
ชนิดเอ็น และชัน้ ระหว่างสารกึง่ ตัวนาพีและเอ็น (P-N Junction) ซึง่ ทัง้ หมดนี้ประกอบกันเป็ นแผ่นบางๆ ทีเ่ รียกว่าเว
เฟอร์ เมื่อนาโหลดมาต่อก็จะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า [1] แสดงดังรูปที่ 3และรูปที่ 4 คือกราฟคุณลักษณะของ
เซลล์แสงอาทิตย์
I

Rs

+
Rsh
ภาพที่ 3.IPhวงจรสมมูลของเซลล์
แสงอาทิตย์Ro

V

Ipv

-

Pmax

Isc
ImaX

VmaX

Voc

Vpv

ภาพที่ 4. กราฟคุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์
การหาจุดจ่ายกาลังสูงสุดด้วยวงจรคอนเวอร์เตอร์เพิ่ มระดับแรงดันชนิ ด Boost Two Cell Switching
วิธกี ารเพิม่ ค่าความนา เป็ นวิธที ใ่ี ช้ตดิ ตามหาค่ากาลังไฟฟ้าสูงสุดในเซลล์แสงอาทิตย์ ทีเ่ หมาะสาหรับการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงความเข้มแสงอาทิตย์ได้เป็ นอย่างดี จากการหาจุดที่จะจ่ายได้สูงสุดให้มปี ระสิทธิภาพเหมาะสาหรับ
ความเข้มแสงอาทิตย์คงที่ และมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ การควบคุมแสดงด้วยสมการ1 และ2 [2,3,4] คือ ถ้า
dP
แสดงว่าจุดทางานอยู่ทางด้านซ้ายของจุดจ่ายกาลังสูงสุด ถ้า dP  0 แสดงว่าจุดทางานอยู่ทจ่ี ุดจ่ายกาลัง
dV  0
dV
dP
สูงสุด ถ้า  0 แสดงว่าจุดทางานอยู่ทางด้านขวาของจุดจ่ายกาลังสูงสุด ดังนัน้ ถ้าเราจัด dP ใหม่ให้อยู่ในรูปของ
dV
dV
กระแส และแรงดันจะได้

ดังนัน้ ทีจ่ ุดจ่ายกาลังสูงสุดจะได้ค่าเป็ น

dP  I  V dI
dV
dV
dI
I
V  dV  0

(1)
(2)

โดย I คือค่าความนาของเซลล์แสงอาทิตย์ และ dI คือค่าอัตราการเปลีย่ นแปลงความนา ซึง่ ถ้าผลรวมของ
V

dV

สมการ(2) มีค่าเป็ นบวกแสดงว่าระบบควบคุมกาลังทางานทางด้านซ้ายของจุดจ่ายกาลังสูงสุดการทางานของวงจร
BTCS ก็จะปรับขนาดแรงดันเพิม่ ขึน้ แต่ถา้ ผลรวมมีค่าเป็ นลบแสดงว่าระบบควบคุมทางานอยู่ทางด้านขวาของจุดจ่าย
กาลังสูงสุด ระบบก็จะปรับลดขนาดแรงดันของวงจร BTCS ลง และถ้าผลรวมมีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าระบบทางานทีจ่ ุด
จ่ายกาลังสูงสุด ระบบควบคุมก็จะคงขนาดแรงดันของวงจร BTCS [5, 6] นัน้ ไว้ ขัน้ ตอนการควบคุมระบบ MPPT ด้วย
การทางานของวิธีการเพิ่มค่าความนา (INC) โดยจะนาไปควบคุมวงจร BTCS ซึ่งมีการออกแบบและเขียน
โปรแกรมควบคุมเพื่อส่งสัญญาณขับสวิตช์ VGS1,VGS2 ให้ทางานบนการติดตามจุดให้กาลังสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์
Boost Two Cell Switching (BTCS) แสดงดังภาพที่ 6
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Record Voltage and Current
at PV Output
Calculate
dI and dV

No

Yes

dV = 0

Yes

No

No

Yes

Yes

dI  0

Ipv/V + dI/dV = 0

Ipv/V + dI/dV > 0

No

No

Yes

dI > 0

Duty cycle -1%

Duty cycle +1%

Duty cycle + 1%

Duty cycle -1%

Increase voltage in BTCS

Decrease voltage in BTCS

Decrease voltage in BTCS

Increase voltage in BTCS

Return

ภาพที่ 5 โฟลว์ชาร์ตการทางานของระบบควบคุมการติดตามกาลังงานสูงสุดแบบวิธกี ารเพิม่ ค่าความนา

C pv

Lb

Ii

Ib
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V GS2

IS1

Io

D1

Phase shift

D2

ID2
H - bridge

Li

D pv

PV Source

ID1

C

Vo

IS2

V PV

I PV

Duty ratio
Controller

ภาพที่ 6 วงจรเพิม่ ระดับแรงดันแบบ BTCS
อิ นเวอร์เตอร์เซลล์แสงอาทิ ตย์เชื่อมต่อกริด
อินเวอร์เตอร์ทจ่ี ะใช้ในการงานวิจยั นี้เป็ นอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส[1] (Single Phase Inverter) ทีม่ รี ะดับแรงดัน
ด้านออกจานวน 5 แรงดันคือ +Vs ,+Vs/2, 0,-Vs, -Vs/2 ดังต่อไปนี้ การทางานของวงจรคือ สวิตช์ Disp1 กับ Disp4
สามารถนากระแสได้ทาให้มกี ระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทิศทางบวกไปลบ แรงดันทีป่ รากฏทีโ่ หลดความ
ต้านทานจึงมีค่าเป็ น +Vs โวลต์[7,8,9] แสดงตามภาพที่ 7

.

ภาพที่ 7 การทางานให้แรงดันเอาต์พุตเป็ น +Vs หรือ 1ระดับแรงดัน
อินเวอร์เตอร์ทร่ี ะดับแรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่า กับ +Vs/2 ลักษณะการทางานของวงจรคือ สวิตช์ Disp4 กับ
Disp5 และ D5 กับ D8 นากระแสได้ทาให้มกี ระแสไหลผ่านโหลดความต้านทาน แสดงตามภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 แรงดันเอาต์พตุ มีค่าเป็น +Vs/2 หรือ 2ระดับแรงดัน
แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับศูนย์ สองกรณีดงั นี้ คือ สวิตช์ Disp4 และ D3 นากระแส แรงดันทีป่ รากฏทีโ่ หลด
ความต้านทานจึงมีค่าเป็ น +0 โวลต์แสดงตามภาพที่ 9 แรงดันเอาต์พุตมีค่าเป็ น -0 โวลต์ ลักษณะการทางานของวงจร
คือ สวิตช์ Disp2 และ D1 นากระแส

ภาพที่ 9 แรงดันเอาต์พุตมีค่า +0 หรือเท่ากับ +0 ระดับแรงดัน
อินเวอร์เตอร์ทร่ี ะดับแรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ -Vs ลักษณะการทางานของวงจรคือ สวิตช์ Disp2 กับ Disp3
สามารถนากระแสได้ทาให้มกี ระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทิศทางลบไปบวก แรงดันทีป่ รากฏทีโ่ หลดความ
ต้านทานจึงมีค่าเป็ น -Vs โวลต์ แสดงตามภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แรงดันเอาต์พุตมีค่าเป็ น -Vs หรือ -1ระดับแรงดัน
แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ -Vs/2 ลักษณะการทางานของวงจรคือ สวิตช์ Disp2 กับ Disp5 และ D6 กับ D7 นากระแส
ได้ทาให้ มีกระแสไหลผ่านโหลดความต้านทานจากทิศทางบวกไปลบ ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การทางานให้แรงดันเอาต์พุตเป็ น -Vs/2 หรือ-2ระดับแรงดัน
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วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
ในงานวิจยั นี้นาเสนออินเวอร์เตอร์ทน่ี ิยมนามาใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็ นอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่าย
แรงดันเพราะว่ามีตวั เก็บประจุต่อขนานกับเซลล์แสงอาทิตย์ ถึงแม้ว่าตัวเซลล์แสงอาทิตย์จะทาตัวเป็ นแหล่งจ่ายกระแสก็
ตาม การควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Control Inverter:VCI) ดังแสดงในรูปที่ 12 โดยวิธกี ารควบคุมแรงดันจะควบคุม
การจ่ายกาลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบกริดด้วยมุมเฟส () ระหว่างแรงดันของอินเวอร์เตอร์กบั แรงดันก
ริด ซึง่ จะทาให้แรงดันของอินเวอร์เตอร์ตามแรงดันกริดได้ ดังรูปที่ 12 ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด BP 275
วงจร BTCS [8,9,10] จะแบ่งกระแสไหลผ่านในตัวเหนี่ยวนาได้สองทิศทางด้วยการสวิตช์แบบ Two-Cell ลดแรงดันเพื่อ
จ่ายกระแสได้สงู ขึน้ ลดกระแสริปเปิ ลทีเ่ อาต์พุต ลดความตึงเครียดขณะสวิตช์ซงิ่ และลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของวงจรที่
กาหนด โดยหลักการทางานในทีน่ ้เี ป็ นโหมดกระแสต่อเนื่อง [11]
Multilevel inverter
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ภาพที่ 12. วงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสหลายระดับแรงดันด้วย
ระบบติดตามจุดจ่ายกาลังงานสูงสุดเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบกริด

ภาพที่ 13. ฮาร์ดแวร์อนิ เวอร์เตอร์หนึ่งเฟสหลายระดับแรงดันเชือ่ มต่อระบบกริดด้วยระบบติดตามจุดจ่ายกาลังงาน
สูงสุดเซลล์แสงอาทิตย์
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ผลการศึกษา
เริม่ ต้นด้วยการทดสอบคุณลักษณะกระแสและแรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์รุ่น ชนิด BP 275 หนึ่งแผงทีค่ วาม
เข้มแสงสูงสุด 24,800 ลักซ์ เพื่อหาค่าจุดจ่ายกาลังไฟฟ้าสูงสุดทีเ่ หมาะสมด้วยโหลดความต้านทานปรับค่าได้ มีผลดังนี้
คือ แรงดันเปิ ดวงจร(Voc=18.63V) กระแสลัดวงจร (Isc=2.27A) แรงดันทีจ่ ุดให้กาลัง(Vmax=12.16V) กระแสทีจ่ ุดให้
กาลัง (Imax=2.13A) และกาลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax=25.19W) บนพืน้ ฐานการการขับสวิตช์ซงิ่ แสดงในรูปที่14 ถัดไป
จะเป็ นแรงดันเอาต์พุตแรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับแรงดันแสดงในรูปที1่ 5 จากนัน้ ก็ทาการเชื่อมต่อกริดที่
ความเข็มแสง 3,000 ลักซ์ กระแสเอาต์พุตเท่ากับ0.6แอมแปร์ แต่ขณะทีป่ ริมาณแสง 19,300 ลักซ์ กระแสเอาต์พุต
เท่ากับ1.1แอมแปร์ ประสิทธิภาพของระบบคือ 91.35% เมื่อปรับปริมาณแสงให้มากขึน้ จะทาให้กระแสเพิม่ ขึน้ ตาม
ดังนัน้ ประสิทธิภาพของระบบโดยเฉลีย่ คือ 89.23% จะแสดงในภาพที่ 19

ภาพที่ 14. กระแสและแรงดันของอินพุตวงจรBTCS สัญญาณพีดบั พลิวเอ็มขับชุดสวิตช์ซงิ่ เฉพาะ S1-S4

ภาพที่ 15 แรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับแรงดันไม่เชือ่ มต่อกริด
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CH1=0.5A/div, CH2= 20V/div ทีค่ วามเข็มแสง 3,000 ลักซ์
ภาพที่16 แรงดันและกระแสเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดันเชื่อมต่อกริด

CH1=0.5A/div, CH2= 20V/div ทีค่ วามเข็มแสง 19,300 ลักซ์
ภาพที่17 แรงดันและกระแสเอาต์พุตขณะเชื่อมต่อกริด

CH1=0.5A/div, CH2= 20V/div ทีค่ วามเข็มแสง 24,800 ลักซ์
ภาพที่ 18 แรงดันและกระแสเอาต์พุตของขณะเชื่อมต่อกริด
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ภาพที่19 กาลังงานไฟฟ้าอินพุตกับเอาต์พุตและประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์พดี บั บลิวเอ็มหลายระดับแรงดัน
เชื่อมต่อกริด
สรุปผลการวิ จยั
จากผลการทดลองแสดงถึง พฤติก รรมกระแสที่เ กิด ขึ้น ในผลการทดสอบอิน เวอร์เ ตอร์ ห ลายระดับ แรงดัน
เชื่อมต่ อกริดที่ระดับความเข้มแสงระดับต่างๆ พบว่าระบบสามารถติดตามหาจุดจ่ายกาลังสูงสุดได้ทงั ้ ในสภาวะที่
ปริมาณความเข้มแสงแตกต่างกัน และสามารถสร้างแรงดันหลายระดับทีม่ มี ุมเฟสเดียวกับแรงดันกริดจ่ายเข้าระบบกริด
ได้ โดยประสิทธิภาพเฉลีย่ ของระบบเชื่อมต่อระบบ กริด บนการหาจุดจ่ายกาลังสูงสุดเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 89.23%
โดยพฤติกรร ริปเบิลแต่ละไซเคิล ของกระแสและแรงดันทีเ่ กิดจากวงจรBTCS น้อยลงได้เป็ นอย่างดี
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การประยุกต์ใช้การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟสาหรับควบคุมมุมใบพัดของกังหันลม
ในระบบสมาร์ทกริ ด
Application of Model Predictive Control for Wind Turbine Blade Pitch Angle
Control in a Smart Grid System
จงลักษณ์ พาหะซา1* และ อิสระชัย งามหรู2
Jonglak Pahasa1* and Issarachai Ngamroo2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการประยุกต์ใช้การควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟสาหรับควบคุมมุมใบพัดของกังหันลมในระบบ
สมาร์ทกริด การควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟคือการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีหลักการทางานคือจะทาการทานายสัญญาณ
ควบคุมในอนาคตโดยใช้ขอ้ มูลในปจั จุบนั และอดีตมาทาการหาค่าเหมาะสมของสัญญาณควบคุมในอนาคต การควบคุม
โมเดลพรีดกิ ทีฟทีป่ ระยุกต์ใช้ในงานวิจยั นี้เพื่อทาการปรับมุมใบพัดกังหันลมเพื่อให้กาลังไฟฟ้าของกังหันลมมีความ
สม่ าเสมอ ซึ่งส่งผลให้การแกว่งของความถี่ในระบบกาลังไฟฟ้าลดลง ผลการจาลองกับระบบเชื่อมต่อแบบสองพื้นที่
แสดงให้เห็นว่าการควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟที่นาเสนอสามารถควบคุมให้กงั หันลมผลิตไฟฟ้าได้เรียบขึน้ ซึง่ ทาให้การ
แกว่งของความถีใ่ นระบบกาลังไฟฟ้าดีขน้ึ
คาสาคัญ: การควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ สมาร์ทกริด เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากลม มุมพิช

Abstract
This paper proposes the application of model predictive control for wind turbine blade pitch angle
control of a smart grid system. The model predictive control is an effective model-based prediction which
calculates future control signals by optimization method using plant model, current and past signals of the
system. The model predictive control for blade pitch angle control is applied for smoothing of wind power
production of wind turbine generator. As a result, the frequency fluctuation in the smart grid system resulted
from wind power deviation can be maintained. The simulation results performed in a two-area interconnected
power system show that the proposed model predictive control is capable to reduce frequency fluctuation on
the study system.
Key words: Model predictive control, smart grid, wind turbine generator, pitch angle

1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
1
Department of Electrical Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao.
2
School of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok.
*Corresponding author e-mail : jpahasa@gmail.com
2

331

บทนา
ปจั จุบนั สมาร์ทกริด (smart grid) ได้รบั ความสนใจอย่างมากในระบบกาลังไฟฟ้า เนื่องจากเป็ นระบบไฟฟ้าที่
ให้ความสาคัญกับสิง่ แวดล้อมและพลังงานสะอาด โดยสมาร์ ทกริด คือ ระบบกาลังไฟฟ้าอัฉริยะที่ได้รวมเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากาลัง เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร เทคโนโลยีด้าน
ระบบควบคุม และ เทคโนโลยีดา้ นการวัด เป็ นต้น [1] นอกจากนี้ การขยายตัวของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในระบบสมาร์ทกริด โดยเฉพาะ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม กาลังได้รบั ความสนใจอย่างมากเช่นกัน
เนื่องจากไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและมีปริมาณไม่จากัด
อย่างไรก็ตาม ลมมีความเร็วไม่สม่าเสมอและกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตจากกังหันลมขึน้ อยู่กบั ท่อทางเดินลม ดังนัน้
กาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันลมจึงมีการแกว่งและอาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดการแกว่งของความถีใ่ น
ระบบไฟฟ้ากาลัง [1] การควบคุมกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากฟาร์มกังหันลมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมความถี่
โหลด (load frequency control: LFC) ได้มกี ารนาเสนอใน [2] การปรับมุมพิชของใบพัดกังหันลมเพื่อให้กาลังไฟฟ้า
สม่าเสมอได้มกี ารนาเสนอใน [3] นอกจากนี้ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี (battery energy storage system: BESS)
คือวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับเก็บพลังงานทีผ่ ลิตได้จากกังหันลม อย่างไรก็ตาม การใช้ BESS เพื่อลดการแกว่ง
ของกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของกังหันลม ต้องใช้แบตเตอรีซง่ึ มีราคาค่อนข้างแพง โดยเฉพาะเมื่อระบบมีขนาดใหญ่ การทา
ให้กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากฟาร์มกังหันลมมีความสม่ าเสมอเพื่อลดขนาดแบตเตอรีได้มกี ารนาเสนอใน [4] โดยใน
งานวิจยั [4] ได้แสดงให้เห็นว่า การกาหนดกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของฟาร์มกังหันลมทีเ่ หมาะสม สามารถลดขนาดและ
ค่าใช้จ่ายจากแบตเตอรีและยังใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้สงู สุดด้วย
งานวิจยั นี้นาเสนอ การควบคุม มุมพิชของใบพัดกังหันลมโดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อให้
กาลังไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมมีความสม่าเสมอ หลักการทางานของการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟ คือ จะทาการ
ทานายสัญญาณควบคุมในอนาคต ด้วยการหาค่าสัญญาณควบคุมทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด จากแบบจาลองเชิงเส้นของระบบ,
สัญญาณควบคุมในปจั จุบนั และอดีต, สัญญาณเอาท์พุตทีต่ อ้ งการควบคุมของระบบในปจั จุบนั และอดีต [5] การควบคุม
แบบโมเดลพรีดกิ ทีฟเป็ นวิธกี ารควบคุมที่มปี ระสิทธิภาพ เนื่องจากมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์
ระบบ ดังนัน้ เมื่อมีการควบคุมกาลังไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมให้มคี วามสม่าเสมอด้วยการควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟ
จึงทาให้การแกว่งของความถีใ่ นระบบสมาร์ทกริดได้รบั การแก้ไขให้ดขี น้ึ ด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ระบบเครือ่ งกาเนิ ดไฟฟ้ าจากพลังงานลม
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind turbine generator systems: WTGs) แสดงดังภาพที่ 1
ประกอบด้วย ระบบควบคุมมุมใบพัด ระบบไฮโดรลิคเซอร์โว กังหันลมและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า [5]
Vw

Pg 0

e

 cmd



ภาพที่ 1 ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม
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Pg

ระบบควบคุมมุมใบพัดกังหันลม
(1)

(3)

(2)

(4)

(W)

(m/s)

ภาพที่ 2 การควบคุมมุมใบพัดกังหันลมโดยทัวไป
่
การควบคุมมุมใบพัดของ WTGs คือ การปรับมุมพิช (pitch angle) ของใบพัดกังหันลมทีเ่ หมาะสมต่อลม
ทัง้ หมดที่ได้รบั เพื่อลดการแกว่งของกาลังเอาท์พุต [5] โดยทัวไป
่ การควบคุมมุมพิช ทาได้โดยการแบ่งรูปกราฟ
กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของ WTGs ออกเป็ น 4 ช่วงการควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 2 และกฎการควบคุมของแต่ละช่วงตัง้
ค่าให้เป็ น ดังนี้
(1) Vw  Vwi (ความเร็วลมประมาณไม่เกิน 5 m/s) ให้ตงั ้ ค่ามุมพิชเป็ น 90 deg ช่วงนี้ WTG ไม่ผลิต
กาลังไฟฟ้า
(2) Vwi  Vw  Vwr (ความเร็วลม 5-12 m/s) ให้ตงั ้ ค่ามุมพิชเป็ น 10 deg ช่วงนี้ WTG ได้รบั พลังงานจากลม
อย่างเต็มที่ และ WTG จะผลิตกาลังไฟฟ้าสูงสุดเท่าทีค่ วามเร็วลมค่านัน้ จะสามารถผลิตได้
(3) Vwr  Vw  Vwo (ความเร็วลม 12-24 m/s) จะปรับค่ามุมพิชในช่วงกาหนด (จาก 10 deg ถึง 90 deg)
ดังนัน้ กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของ WTG จึงมีค่าคงที่ (กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตทีพ่ กิ ดั )
(4) Vwo  Vw (ความเร็วลมมากกว่า 24 m/s) ตัง้ ค่ามุมพิชเป็ น 90 deg เหมือนช่วงที่ 1 เพื่อความปลอดภัย
ของกังหันลม
เมื่อ Vw คือ ความเร็วลม (m/s), Vwi คือ ความเร็วลมเริม่ ผลิตไฟฟ้าได้ (cut-in), Vwr คือ ความเร็วลมพิกดั
ผลิตไฟฟ้า (rated), Vwo คือ ความเร็วลมเริม่ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (cut-out)
โดยพืน้ ฐานแล้ว การควบคุมมุมใบพัดกังหันลม ก็เพื่อป้องกันกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของ WTGs ไม่ให้มากกว่า
ค่าพิกดั ดังนัน้ โดยทัวไปมุ
่
มพิชจะเปลี่ยนแปลงในช่วง (3) อย่างชัดเจน การควบคุมมุมพิชในช่วง 3 จะทาให้
กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของ WTGs มีการเปลีย่ นแปลง
การจาลองระบบควบคุมมุมใบพัด
eref  0

e

Pg , ref

90deg
MPC



 cmd



1
Tc s  1
10deg/s

10deg

Pg

ภาพที่ 3 ระบบควบคุมมุมใบพัด โดยใช้ MPC
ระบบการควบคุมมุมใบพัดโดยใช้ MPC แสดงดังภาพที่ 3 อินพุตของ MPC คือ ความแตกต่างระหว่างกาลังไฟฟ้า
เอาท์พุตของ WTGs ( Pg ) และ ค่าอ้างอิง ( Pg _ ref ) มุมพิชของใบกังหันถูกควบคุมด้วยอินพุตเหล่ านี้ เมื่อมุมพิชของใบ
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กังหันถู กควบคุ มผ่านระบบไฮโดรลิค เซอร์โว จึง มีเงื่อนไขกาหนดสาหรับ มุ มพิชของใบกัง หัน
เปลีย่ นแปลง d  / dt ดังสมการ
(1)
10[deg]    20[deg]
(2)
d  / dt  10[deg/ s]



และ อัต ราการ

การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ (MPC)
Future

Past

Set point (target)

y

Past output data
Predicted output data
Past control action
Future control action

y
Control horizone, M

u
u

Prediction horizone, P

k 1

k

k 1 k  2

k  M 1

kP

Sampling instant

ภาพที่ 4 หลักการพืน้ ฐานของตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ
หลักการควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟจะอาศัยข้อมูลในปจั จุบนั และอดีตของระบบ เพื่อทานายสัญญาณควบคุมใน
อนาคต [5] ภาพที่ 4 แสดงหลักการพืน้ ฐานของตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟ เมื่อ y คือ ค่าเอาท์พุตจริง, y คือ ค่า
เอาท์พุตจริงทีไ่ ด้จากการทานาย, และ u คือสัญญาณอินพุตทีต่ ้องการควบคุม (สัญญาณเอาท์พุตของระบบทีต่ ้องการ
ควบคุม) โดยตัวควบคุมโมเดลพรีดกิ ทีฟมีขนั ้ ตอนการทางานดังนี้
ขัน้ ที่ 1: ณ เวลาการชัก ตัว อย่ า งข้อ มู ล ในป จั จุ บ ัน แทนด้ว ย k , ท าการค านวณชุ ด ของอิน พุ ต
u(k  i 1), i  1, 2,3,..., M  ในชุดประกอบด้วยอินพุตปจั จุบนั ( u(k ) ) และ อินพุตในอนาคตจานวน M 1 ตัว โดย
เอาท์พุตจะคงค่าเดิมนอกเหนือจากช่วงการควบคุม M เมื่อได้ทาการคานวณอินพุตแล้ว จะได้ชุดของเอาท์พุต คือ
 y(k  i), i  1, 2,..., P ก็จะใกล้เคียงกับจุดกาหนด (set point) หรือจุดเป้าหมาย (target) ของการควบคุมเท่าทีต่ วั หา
ค่าเหมาะสมจะทาได้ ซึง่ เป็ นผลเนื่องจากการทาการหาค่าเหมาะสม
ขัน้ ที่ 2: ใช้สญ
ั ญาณทีค่ านวณได้ในขัน้ ที่ 1 เพียงสัญญาณแรก ไปควบคุมระบบ,
ขัน้ ที่ 3: k  k  1 , กลับไปขัน้ ที่ 1
โดยในการหาค่าสัญญาณควบคุมทีเ่ หมาะสมในขัน้ ที่ 2 นัน้ MPC จะทาการทานายสัญญาณควบคุมในอนาคต
โดยใช้แบบจาลองไดนามิกส์ (dynamic model) ซึง่ ปกติจะเป็ นแบบจาลองเชิงเส้น (linear model) ซึง่ ผลตอบสนองต่อ
สัญญาณอิมพัลส์ของระบบสามารถเขียนได้เป็ น
nT

y(k  1)  y(k )  A  i u (k  i)

(3)

i 0

เมื่อ y(k ) คือ เวกเตอร์การเคลื่อนทีข่ องสัญญาณทีต่ ้องการควบคุม ทีเ่ วลา k , u(k ) คือ อินพุตทีเ่ วลา k , nT คือ
จานวนสัมประสิทธิของผลตอบสนองอิ
มพัลส์, A คือเมทริกส์ระบบ และ  i คือเลขสัมประสิทธิซึ์ ง่ สามารถเขียนได้เป็ น
์
i  gi 1  gi ,
i  0,..., nT
(4)
ั
เมื่อ gi คือสเกลาร์, gi A คือเมทริกซ์สมั ประสิทธิผลตอบสนองอิ
มพัลซ์ลาดับที่ i ดังนัน้ ปญหาของ MPC คือเพื่อ
์
คานวณ u(k ) ซึง่ เป็ นคาตอบของสมการกาลังสอง (quadratic program: QP) กาหนดเป็ น
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M

  y (k  j )  r (k  j ) 
u ( k )M

T

min

j 1

Wy  y ( k  j )  r ( k  j ) 

(5)

 u (k )  u (k  1) Wu u (k )  u (k  1) 
T

ด้วยเงื่อนไข

nT

y(k  1)  y(k )  A  i u (k  i) ,
i 0

umax  u(k  1)  u(k )  umax  u(k  1) .

เมื่อ r (k  j) คือ เงื่อนไขทีต่ อ้ งการ,
ช่วงเวลาการควบคุม (control horizon)

Wy

และ

Wu

คือ เมทริกซ์ฟงั ก์ชนั น้าหนักค่าบวก, และ

M

คือ

ระบบไฟฟ้ ากาลังที่ใช้ในการศึกษา
2
1
2

2
MPC
1

1

2

MPC
1

ภาพที่ 5 ระบบไฟฟ้ากาลังเชื่อมโยงแบบสองพืน้ ทีส่ าหรับการศึกษา
ระบบไฟฟ้ากาลังทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้แสดงดังภาพที่ 5 ซึง่ เป็ นระบบไฟฟ้ากาลังเชื่อมโยงสองพืน้ ที่ (two-area
interconnected power system) [1] สาหรับการศึกษา โดยแต่ละพืน้ ทีป่ ระกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลม
(wind power generation: WTG), โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal power plant: THP), และโหลด โดยขนาดพิกดั
กาลังไฟฟ้าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและโหลดทัง้ สองพืน้ ทีแ่ สดงดังตาราง 1 ภาพที่ 6 แสดงแบบจาลองเชิงเส้นของระบบ
ไฟฟ้ากาลังเชื่อมโยงแบบสองพืน้ ที่ [1]
ตาราง 1 พิกดั กาลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากาลังเชือ่ มโยงสองพืน้ ทีส่ าหรับกรณีศกึ ษา
รายการ
1. WTG (MW)
2. THP (MW)
3. โหลด (MW)

พืน้ ที่ 1
27,500
92,250
64,750
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พืน้ ที่ 2
27,500
14,200
41,700

LFC 1

f 0 K system 2

PLOAD1

1
TACE 2 s  1

Area 1
THP 1

5

25
0.2 s  1

PWTG ,ref 1

MPC-1

 MPC1

1
0.25s  1

1
s

WTGs 1 Hydraulic
servo system

 cmd 1

1
s 1

1

0.7
9s  1

0.3

1
M 1 s  D1

Wind speed

Power
system 1

Windmill and
generator

f1

PWTG , MPC1
T
s

a21

PWTG ,ref 2

MPC-2

 MPC 2

WTGs 2 Hydraulic
servo system

 cmd 2

1
s 1

Wind speed

2

PWTG , MPC 2
25
0.2 s  1

THP 2

1
s

5

1
0.25s  1

f 2

Windmill and
generator

0.7
9s  1

1
M 2 s  D2
Power
system 2

0.3

f 0 K system 2

Area 2

1
TACE 2 s  1

PLOAD 2

LFC 2

ภาพที่ 6 แบบจาลองเชิงเส้นของระบบไฟฟ้ากาลังเชื่อมโยงสองพืน้ ทีส่ าหรับการศึกษา

ผลการศึกษา
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธกี ารนาเสนอ จึง ทาการจาลองทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบไฟฟ้ากาลังแบบ
เชื่อมโยงสองพืน้ ทีด่ งั แสดงในภาพที่ 6 นอกจากนี้ยงั ได้ทาการเปรียบเทียบวิธกี ารนาเสนอกับวิธกี ารควบคุมแบบทัวไป
่
นัน่ คือเรียกวิธกี ารนาเสนอทีใ่ ช้ MPC ในการควบคุมมุมใบพัดของกังหันลม ว่า “MPC-Pitch” และทาการเปรียบเทียบ
กับการควบคุมมุมใบพัดของกังหันลมโดยกาหนดค่ามุมอยู่ท่ี 10 องศา เรียกวิธกี ารควบคุมแบบนี้ว่า “Fixed-Pitch” ใน
ขัน้ ตอนการออกแบบ MPC มีพารามิเตอร์กาหนดสาคัญ 3 ตัว ได้แก่ ช่วงเวลาการทานายเท่ากับ 10 วินาที ช่วงเวลา
การควบคุมเท่ากับ 2 วินาที และช่วงเวลาการชักตัวอย่างเท่ากับ 0.1 วินาที นอกจากนี้ รูปแบบโหลดทีใ่ ช้ในกรณีศกึ ษา
แสดงดังภาพที่ 7 และความเร็วลมกรณีศกึ ษาแสดงดังภาพที่ 8
ภาพที่ 9 แสดงมุมใบพัดกังหันลมทีค่ านวณด้วย MPC ของทัง้ สองพืน้ ที่ ภาพที่ 10 แสดงกาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิต
จากฟาร์มกังหันลมในพืน้ ที่ 1 ภาพที่ 11 แสดงกาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากฟาร์มกังหันลมในพืน้ ที่ 2 ภาพที่ 12 แสดงการ
เบีย่ งเบนความถีใ่ นพืน้ ที่ 1 ภาพที่ 13 แสดงการเบีย่ งเบนความถีใ่ นพืน้ ที่ 2 จากผลการจาลองแสดงให้เห็นว่าการใช้
MPC ควบคุมมุมพิชของใบกังหันลมสามารถทาให้กาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตมีความสม่าเสมอ ส่งผลให้การเบีย่ งเบนความถีข่ อง
ระบบไฟฟ้ากาลังดีขน้ึ
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Time (hour)
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ภาพที่ 7 การเปลีย่ นแปลงโหลดทีใ่ ช้ในกรณีศกึ ษา
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Wind speed (m/s)
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ภาพที่ 8 ความเร็วลมกรณีศกึ ษา
area 1
area 2
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Blade pitch angle (Deg)

Load fluctuation (pu)
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ภาพที่ 9 มุมใบพัดกังหันลมทีค่ านวณด้วย MPC ของทัง้ สองพืน้ ที่
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ภาพที่ 10 กาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากฟาร์มกังหันลมในพืน้ ที่ 1
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ภาพที่ 11 กาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากฟาร์มกังหันลมในพืน้ ที่ 2
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ภาพที่ 12 การเบีย่ งเบนความถีใ่ นพืน้ ที่ 1
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Frequency fluctuation in area 2 (Hz)
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ภาพที่ 13 การเบีย่ งเบนความถีใ่ นพืน้ ที่ 2

วิ จารณ์และสรุปผล
การควบคุมมุมใบพัดของกังหันลมโดยใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดกิ ทีฟสาหรับสมาร์ทกริดได้นาเสนอใน
บทความนี้ โดยโมเดลพรีดกิ ทีฟทาการควบคุมมุมใบพัดกังหันลมเพื่อปรับระดับกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าจากลมให้มคี วามสม่าเสมอ ซึง่ ส่งผลให้การแกว่งของความถีเ่ นื่องจากความไม่สมดุลย์ของกาลังไฟฟ้าผลิตและใช้
ในระบบสมาร์ทกริดมีการปรับปรุงให้ดขี น้ึ ผลการจาลองกับระบบไฟฟ้ากาลังแบบเชื่อมโยงสองพืน้ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าการ
ใช้ MPC ควบคุมมุมพิชของใบกังหันลมสามารถทาให้กาลังไฟฟ้าทีผ่ ลิตมีความสม่าเสมอ ส่งผลให้การเบีย่ งเบนความถี่
ของระบบสมาร์ทกริดดีขน้ึ
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การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้ าระยะสัน้ โดยใช้แบบจาลองการใช้ไฟฟ้ ารายวันและ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบเหมาะสม
Short-Term Electrical Load Forecasting using Daily Load Models and Optimal
Support Vector Machines
จงลักษณ์ พาหะซา1* และ อิสระชัย งามหรู2
Jonglak Pahasa1* and Issarachai Ngamroo2
บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการพยากรณ์ ความต้อ งการไฟฟ้า ระยะสัน้ โดยใช้แ บบจ าลองรายวัน และซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชีนแบบเหมะสม โดยแบบจาลองทีส่ ร้างขึน้ พิจารณาลักษณะการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วัน
อาทิตย์ซ่งึ แต่ละวันมีลกั ษณะการใช้ไฟฟ้าทีแ่ ตกต่างกัน ข้อมูลสาหรับใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพวิธกี ารนาเสนอ
ได้มาจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา ผลการจาลองเปรียบเทียบกับการพยากรณ์ดว้ ยโครงข่ายประสาทเทียม
พบว่า การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนให้ผลการพยากรณ์ แม่นยากว่าการ
พยากรณ์ดว้ ยโครงข่ายประสาทเทียม
คาสาคัญ: การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน อัลกอริทมึ การค้นหาแบบฮาร์โมนี

Abstract
This paper proposes short-term electrical load forecasting using daily load models and optimal
support vector machines. The models constructed using the property of load each day, Monday to Sunday.
The data from Phayao province is used to verify on the one-day ahead load forecasting. The performance of
the proposed algorithm is compared with artificial neural network. The experimental results show that the
proposed algorithm yields more accuracy in the STLF than artificial neural network.
Key words: Short-term load forecasting, support vector machine, harmony search algorithm
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บทนา
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ (short-term load forecasting: STLF) คือ การหาค่าประมาณของ
พลังงานไฟฟ้าหรือกาลังไฟฟ้าทีจ่ ะต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าในอนาคตระยะสัน้ ล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ [1] การ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ มีบทบาทสาคัญในการควบคุมระบบการจัดการพลังงานแบบเวลาจริง ควบคุม
ระบบไฟฟ้ากาลัง เป็ นข้อมูลอินพุตของการศึกษาการไหลของโหลด (load flow) หรือการวิเคราะห์อ่นื ๆ นอกจากนี้ยงั ใช้
การพยากรณ์ไฟฟ้าระยะสัน้ ในการวางแผนการผลิตไฟฟ้ารายวัน เช่น การทายูนิตคอมมิตเมนต์ (unit commitment)
และการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดสรรการผลิตไฟฟ้า (economic dispatch) [2] และในการวางแผน
เกีย่ วกับพลังงานสมัยใหม่ ได้ให้ความสาคัญกับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายย่อย การขยายตัวของตลาดซือ้ ขายไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการผลิตและส่งจ่ายมีค่าสูงขึน้
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ ได้รบั ความสนใจและศึกษามาเป็ นระยะเวลาพอสมควร โดยมีการ
พัฒนาวิธกี ารมาเป็ นลาดับ วิธกี ารต่างๆ ทีน่ าเสนอมีขอ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน คืออีก
วิธกี ารหนึ่งสาหรับนามาใช้เพื่อพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ [2] โดยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน คือ วิธที ่ใี ช้
สาหรับแก้ปญั หาการแบ่งกลุ่มและปญั หาการถดถอยทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูท้ างสถิตขิ อง
Vapnik [3] ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแตกต่างจากโครงข่ายประสาทเทียมตรงที่ โครงข่ายประสาทเทียมพยายามทีจ่ ะ
กาหนดฟงั ก์ชนั เชิงซ้อนของปริภูมิลกั ษณะเด่นอินพุตในขณะที่ซพั พอร์เวกเตอร์แมชีนใช้ฟงั ก์ชนั เคอร์เนล (Kernel
functions) ทาการแมปข้อมูลอินพุตทีม่ ลี กั ษณะไม่เป็ นเชิงเส้นให้อยู่ในปริภูมทิ ส่ี งู ขึน้ ซึง่ จะทาให้ขอ้ มูลทีอ่ ยู่บนปริภูมทิ ่ี
สูงขึน้ นี้มลี กั ษณะเป็ นเชิงเส้น
บทความนี้ นาเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ โดยใช้ซพั พอร์ตเวกเตอร์แมชีน หาค่าเหมาะสม
ด้วยอัลกอริทมึ การค้นหาแบบฮาร์โมนี (HS-SVM) โดยแบบจาลอง HS-SVM ทีน่ าเสนอได้รบั การสอนและทดสอบจาก
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาพบว่า SVM สามารถพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าได้ดกี ว่า ANN

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าระยะสัน้
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้า สภาพ
อากาศ และลักษณะของวัน-เวลาและฤดูกาล การเลือกแบบจาลองทีใ่ ช้ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของแต่ละ
พืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน เพราะปจั จัยต่างๆ ไม่เหมือนกัน โดยทัวไปในการพยากรณ์
่
ความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้าหนึ่ง
วันถึงหนึ่งสัปดาห์ อาจแยกแบบจาลองออกเป็ นหลายๆ รูปแบบ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโหลด เช่น
วันหยุดสุดสัปดาห์ วันทางาน และวันหยุดพิเศษอื่นๆ ทัง้ นี้จะต้องทาการวิเคราะห์ และพิจารณาตัดสินใจ ว่าจะสร้าง
แบบจาลองลักษณะใด
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน (SVM)
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนที่ใช้ในงานวิจยั นี้ เป็ นชนิดที่ใช้เพื่อประมาณค่าฟงั ก์ชนั [3] โดยหลักการของซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชีนชนิดนี้คอื ใช้ฟงั ก์ชนั เคอร์เนลเพิม่ มิตขิ องข้อมูลให้สงู ขึน้ ทาให้ง่ายต่อการหาคาตอบแบบเชิงเส้น
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์เพื่อหาระนาบเชิงซ้อนที่เหมาะสมที่สุด โดยการพิจารณาให้ทุกข้อมูลที่ใช้สอนเป็ นซัพพอร์ต
เวกเตอร์ ค่าความผิดพลาดระหว่างซัพพอร์ตเวกเตอร์ทงั ้ หมด กับระนาบเชิงซ้อนทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด คือค่าความผิดพลาด
ทีต่ อ้ งทาให้มขี นาดน้อยทีส่ ดุ ในการประยุกต์ใช้ SVM มีพารามิเตอร์สามตัวทีต่ อ้ งปรับคือ ค่าคงทีป่ รับได้ ( C ) ค่าความ
ผิดพลาดจากแนวขอบระนาบที่ผใู้ ช้ยอมรับได้ (  ) และฟงั ก์ชนั เคอร์เนล ในงานวิจยั นี้เลือกใช้ฟงั ก์ชนั เคอร์เนลแบบ
เรเดียลเบซิส ดังสมการ (1) เมื่อ  คือพารามิเตอร์ทต่ี อ้ งปรับให้เหมาะสมกับข้อมูล
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 x  xi
K ( x, xi )  exp  

2 2


2






(1)

อัลกอริทึมการค้นหาแบบฮาร์โมนี
อัลกอริทึมการค้นหาแบบฮาร์ โมนี มีแนวคิดมาจากวิธีการแต่ ง เพลงของนักดนตรี ในการจะหาตัว โน๊ ต ที่
เหมาะสมสาหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด เพื่อเล่นเป็ นวงดนตรี ข้อดีของวิธกี ารนี้คอื มีขนั ้ ตอนน้อย และ สามารถลู่เข้าหา
คาตอบทีด่ ไี ด้อย่างรวดเร็ว [4] มีขนั ้ ตอนการทางานดังนี้
ขัน้ ที ่ 1 สร้างหน่วยความจาฮาร์โมนี (harmony memory) สาหรับจาตัวโน๊ตต่างๆ ทีเ่ คยเล่นมาแล้ว โดยกาหนดขนาด
ของฮาร์โมนี (harmony size) ในตอนเริม่ ต้น ซึง่ มีจานวนระหว่าง 10-100
ขัน้ ที ่ 2 พัฒนาฮาร์โมนีตวั ใหม่ โดย 95% พัฒนาจากหน่ วยความจาฮาร์โมนี และอีก 5% เกิดจากการพัฒนาด้วย
ตนเอง แล้วกาหนดอัตราการปรับระดับเสียง (pitch adjustment rate) โดยจะกาหนดประมาณ 70% จาก
หน่วยความจาฮาร์โมนี และอีก 30% สาหรับพัฒนาด้วยตนเอง
ขัน้ ที ่ 3 ทาการเปรียบเทียบ ถ้าฮาร์โมนีตวั ใหม่ดกี ว่าตัวทีแ่ ย่ทส่ี ดุ ของหน่วยความจาฮาร์โมนีตวั ทีแ่ ย่ทส่ี ุด แล้วฮาร์โมนี
ตัวใหม่กจ็ ะแทนตัวทีแ่ ย่ทส่ี ดุ นัน้
ขัน้ ที ่ 4 เมื่อครบกาหนดตามขนาดของฮาร์โมนี และจานวนรอบแล้ว จะหยุดการทางาน และเลือกตัวทีด่ ที ่สี ุดของทุก
ฮาร์โมนีเป็ นคาตอบ หากยังไม่ครบ กลับไปทีข่ นั ้ ที่ 2
HS-SVM สาหรับ STLF
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้เป็ นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าใน อ.เมือง จ.พะเยา จัดเก็บในรูปแบบการเขียนบันทึกราย
ชัวโมง
่
และมีการบันทึกทุกครึง่ ชัวโมงในช่
่
วงเวลา 18.00-21.00 น. เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาทีโ่ หลดมีปริมาณมากและมี
อัตราการเปลีย่ นแปลงสูง ดังนัน้ ในแต่ละวันจึงมีขอ้ มูลจัดเก็บจานวน 27 ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปจั จุบนั และ
โหลดทีจ่ ะทานายล่วงหน้า 24 ชัวโมง
่
เมื่อพิจารณาข้อมูลทัง้ หมดแสดงดัง ภาพที่ 1 และเมื่อแบ่งข้อมูลเป็ นแบบจาลอง
ย่อยรายวัน แสดงดังภาพที่ 2 ดังนัน้ ในการเลือกแบบจาลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามี 2 แนวทางคือ 1)
แบบจาลองใช้ขอ้ มูลทัง้ หมด 2) และแบบจาลองแบ่งข้อมูลตามวัน รายละเอียดแสดงดังตาราง 1 โดยบทความนี้เลือกใช้
แบบจาลองรายวัน เนื่องจากสอดคล้องกับทฤษฎีของ SVM นัน่ คือสามารถทางานได้ดแี ม้ขอ้ มูลสาหรับสอนมีจานวน
น้อย

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปจั จุบนั และโหลดทีจ่ ะทานายล่วงหน้า 24 ชัวโมง
่ เมื่อพิจารณาข้อมูลทัง้ หมด
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(ก) วันจันทร์

(ข) วันอังคาร

(ค) วันพฤหัสบดี

(ง) วันศุกร์

(จ) วันเสาร์

(ฉ) วันอาทิตย์

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างโหลดปจั จุบนั และโหลดทีจ่ ะทานาย เมื่อแบ่งข้อมูลเป็ นแบบจาลองย่อยรายวัน
ตารางที่ 1 แบบจาลอง STLF และรายละเอียดแบบจาลอง เมื่อข้อมูลใช้สอน 1 ปี
แบบจาลอง
ข้อมูลทัง้ หมด

จานวนข้อมูล/ 1 แบบจาลอง
7,284

ลักษณะเด่นที่ ใช้
อุณหภูม ิ วัน เวลา ข้อมูลโหลด

แบ่งข้อมูลตามวัน

1,040

อุณหภูม ิ เวลา ข้อมูลโหลด
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แบบจาลองที่นาเสนอ
ขัน้ ตอนนาเสนอแสดงดังภาพที่ 3 ข้อมูลอินพุตประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตและปจั จุบนั ข้อมูล
อุณหภูมิ และข้อมูลวันเวลาที่จะทาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ส่วนข้อมูลเอาต์พุต คือ ผลการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า 24 ชัวโมง
่

(

(

SVM1

)

(

SVM2

(

-

)

SVM
SVM

)

SVM

(

-

SVM7

HS
SVM

)

)

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนวิธกี ารทีน่ าเสนอ
การสอน SVM ด้วยอัลกอริทึมการค้นหาแบบฮาร์โมนี
พารามิเตอร์ของ SVM หาด้วยอัลกอริทมึ การค้นหาแบบฮาร์โมนี จะใช้ค่าความผิดพลาดสมบูรณ์เฉลีย่ (mean
absolute error: MAE ) ทาการประเมินประสิทธิภาพของแบบจาลอง SVM ทีน่ าเสนอ ดังสมการ
MAE 

1 n
 Actual Valuei  Predict Valuei
n i 1

(2)

นอกจากนี้ เพื่อให้การสอน SVM มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงทาการแบ่งกลุ่มข้อมูลสาหรับสอนออกเป็ นสาม
กลุ่ม จากนัน้ ทาการสอนข้อมูลในกลุ่มที่ 2-3 แล้วนาแบบจาลองทีไ่ ด้ไปทดสอบกับกลุ่มที่ 1 ทาอย่างนี้สลับกันไป เพื่อให้
ได้ทดสอบข้อมูลครบทัง้ สามกลุ่ม โดยกลุ่มทีใ่ ช้สอนและทดสอบไม่ซ้ากัน การสอนแบบนี้เรียกว่า การสอนแบบไขว้ 3
โฟล์ด (3-fold cross validation: 3-fold CV) ทาให้ปญั หาการหาค่าเหมาะสมโดยใช้ค่าความผิดพลาดสมบูรณ์เฉลีย่
เขียนได้ดงั สมการ
(3)
Minimize MAE3 foldCV
ด้วยเงื่อนไข Cmin  C  Cmax
 min     max

 min     max

เมื่อ

C




คือ ค่าคงทีป่ รับได้ของ SVM
คือ ค่าความผิดพลาดจากแนวขอบระนาบทีย่ อมรับได้
คือ พารามิเตอร์ของฟงั ก์ชนั เคอร์เนล
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ผลการศึกษา
ในการสร้างแบบจาลอง HS-SVM-STLF นัน้ มีการสร้าง HS-SVM-STLF จานวน 7 ตัว สาหรับข้อมูล 7 วัน
ข้อมูลที่ใช้ในการสอน เป็ นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2554 ในระหว่างการสร้างแบบจาลอง ในขัน้ ตอนการหา
พารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมของ SVM โดยใช้อลั กอริทมึ การค้นหาแบบฮาร์โมนี ได้รปู กราฟการลู่เข้า (convergence curve)
ของ HS แสดงดังภาพที่ 4 พารามิเตอร์ของ SVM หาค่าเหมาะสมด้วยอัลกอริทมึ การค้นหาแบบฮาร์โมนี แสดงดัง
ตาราง 2 จากนัน้ นาแบบจาลองทีไ่ ด้ไปทาการพยากรณ์ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้าในปี 2555 พบว่าผลการพยากรณ์มคี ่าความ
ผิดพลาดเฉลีย่ เท่ากับ 0.88 MW และทาการเปรียบเทียบกับโครงข่ายประสาทเทียม (ANN) ทีม่ กี ารสอนด้วยข้อมูลในปี
2554 แบ่งแบบจาลองเป็ นรายวันเช่นเดียวกับ SVM จากนัน้ นาแบบจาลอง ANN ทีไ่ ด้ไปทดสอบกับข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ในปี 2555 พบว่ามีค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์เฉลีย่ เท่ากับ 1.15 MW
ผลการพยากรณ์ในวันเสาร์ท่ี 4-ศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555 แสดงดังภาพที่ 5 ผลการพยากรณ์ในวันเสาร์ท่ี
20-ศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2555 แสดงดังภาพที่ 6 ผลการพยากรณ์ในวันเสาร์ ที่ 8-ศุกร์ท่ี 14 เดือนกันยายน 2555 แสดง
ดังภาพที่ 7 จากผลการพยากรณ์ทงั ้ สามภาพแสดงให้เห็นว่า SVM สามารถพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้แม่นยากว่า
ANN อย่างชัดเจน ภาพที่ 8 แสดงค่าค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ใน 1 สัปดาห์ ตัง้ แต่วนั เสาร์ถงึ วันศุกร์ จะเห็น
ว่าค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ในวันศุกร์จะสูงกว่าวันอื่นๆ เนื่องจากเป็ นวันสุดท้ายของการทางานและเป็ นวันที่
มักจะมีงานรื่นเริง มีตลาดนัดในพืน้ ที่หลายจุด ทาให้เมื่อมีฝนตกหรือเหตุการที่ต้องยกเลิก จึงมีผลต่อปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนสูง ทาให้ยากต่อการพยากรณ์ อย่างไรก็ตาม SVM
ยังสามารถพยากรณ์ในวันศุกร์ได้ดกี ว่า ANN

ภาพที่ 4 Convergence curve ของ HS
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของ SVM สาหรับแบบจาลองรายวัน ทีห่ าค่าเหมาะสมด้วย HS
แบบจาลอง
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

พารามิเตอร์ของ SVM
C (10 )
50.570
93.557
0.268
88.593
59.380
70.839
0.015
6

 (103 )



8.809
3.181
2.453
7.047
8.388
8.342
4.094

0.2085
0.1931
1.9781
0.1990
0.1820
0.1629
1.8442
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MAE
(MW)
0.5590
0.4542
0.3467
0.3607
0.4146
0.4715
0.4522

ภาพที่ 5 ผลการพยากรณ์ในวันเสาร์ท่ี 4-ศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพที่ 6 ผลการพยากรณ์ในวันเสาร์ท่ี 20-ศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2555

ภาพที่ 7 ผลการพยากรณ์ในวันเสาร์ ที่ 8-ศุกร์ท่ี 14 เดือนกันยายน 2555

ภาพที่ 8 ค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ใน 1 สัปดาห์
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วิ จารณ์ และสรุปผล
บทความนี้นาเสนอการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้ ในจังหวัดพะเยาโดยใช้ SVM แบบเหมาะสม
อินพุตของ SVM ประกอบด้วยข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลเวลา และข้อมูลโหลด อัลกอริทมึ การค้นหาแบบฮาร์โมนีถูกใช้พ่อื
หาค่าพารามิเตอร์ของ SVM ทาให้แบบจาลองทีไ่ ด้มีประสิทธิภาพสูง ผลการพยากรณ์ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัด
พะเยา พบว่าวิธนี าเสนอสามารถทานายความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า 24 ชัวโมงด้
่
วยค่าความผิดพลาดสมบูรณ์เฉลี่ย
เท่ากับ 0.88 MW และทาการเปรียบเทียบกับการทานายด้วยโครงข่ายประสาทเทียมซึง่ ให้ค่าความผิดพลาดสมบูรณ์
เฉลีย่ เท่ากับ 1.15 MW ซึง่ แสดงให้เห็นว่า SVM ดีกว่า ANN สาหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสัน้
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บทคัดย่อ

ไฟดับในมหาวิทยาลัยะเยาเกิดจากความผิดพร่องทีเ่ กิดขึน้ จริงและการตัดวงจรออกถาวรอันเนื่องจากการไม่
ประสานการทํางานของการตัง้ ค่ ารีเ ลย์ท่ีฟี ดเดอร์ข องสถานี ไ ฟฟ้า ย่ อย ในบทความนี้ ไ ด้วิเ คราะห์ส าเหตุ ข องการ
ขัดจังหวะการจ่ายไฟ เพื่อลดการตัดวงจรออกถาวรทีไ่ ม่จําเป็ นและได้ดําเนินการประสานการทํางานและการตัง้ ค่าของ
รีเลย์ป้องกันเพื่อปรับปรุงการลดไฟดับและเพิม่ ความเชื่อถือได้ในระบบ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า จํานวนไฟฟ้าดับทีไ่ ม่
จําเป็ นสามารถลดลงได้โดยการตัง้ เวลาหน่วงของรีเลย์แรงดันตํ่าทีส่ ถานีไฟฟ้าย่อย
คําสําคัญ: การประสานการทํางานของรีเลย์ป้องกัน, ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากําลัง, ไฟดับ

Abstract

Electric power outages in University of Phayao occur due to actual faults and uncoordinated trip-out
through relays setting at the feeder substation. In this paper, causes of power interruptions are analyzed to
reduce the unnecessary trip-out. Coordination and setting of protective relays are also performed to enhance
power outage and increase system reliability. Results show that the number of unnecessary outages can be
decreased by appropriate setting delay time of under voltage relay at the substation.

Key words: Coordination of protective relays, Power system reliability, Power outage
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บทนํา

เนื่องจากระบบจําหน่ายและสายส่งของการไฟฟ้ามีผใู้ ช้ไฟร่วมกันหลายราย การเกิดความผิดพร่องทางไฟฟ้า
ที่ผู้ใช้ไฟรายหนึ่งอาจส่งผลกระทบไปยังผู้ใช้ไฟรายอื่นที่อยู่ข้างเคียงหรืออยู่ไกลออกไป เนื่องจากรับไฟจากสถานี
จ่ายไฟแห่งเดียวกัน มหาวิทยาลัยพะเยาก็เช่นกันประสบกับปญั หาไฟฟ้าดับบ่อยครัง้ มาเป็ นระยะเวลานานและได้หา
วิธแี ก้ไขอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เพราะความผิดพร่องภายในระบบสายส่งแค่ชวขณะก็
ั่
จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยา
ดับทัง้ หมด ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน ความเป็ นอยู่ของอาจารย์ นิสติ บุคคลากร รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนัน้ ปญั หาแรงดันกระพริบจึงเป็ นปญั หาที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาและการไฟฟ้าต้องร่วมกัน
แก้ไขและปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการลดปญั หาดังกล่าว

ระบบไฟฟ้ ากําลังของมหาวิ ทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยารับไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยา สถานี
ไฟฟ้าพะเยา1 ฟีดเดอร์ 5 ซึง่ ซือ้ ไฟมาจากการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต (KT2A กฟผ.) ประมาณ 5.7 เมกกะวัตต์ 0.87 เมกกะวาร์
ระยะทางระบบจําหน่ายประมาณ 57 วงจร-กม. พะเยา1 ฟีดเดอร์ 5 เป็ นวงจรหลักทีจ่ ่ายไฟให้มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มีวงจรสถานีไฟฟ้าพะเยา1 ฟีดเดอร์ 4 เป็ นวงจรสํารองในการจ่ายให้กบั มหาวิทยาลัยพะเยาโหลดสูงสุด 4.6 เมกกะวัตต์
2.0 เมกกะวาร์ ระยะทางระบบจําหน่ าย 24 วงจร-กม. โดยทีส่ ถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยากําหนดฟี ดเดอร์ทร่ี บั จาก
การไฟฟ้าจะเป็ น Incoming และจ่ายให้กบั อีก 2 ฟีดเดอร์ Outgoing 1 Outgoing 2 เพื่อจําหน่ายภายในมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 แผนภาพเส้นเดียวของระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา.
สายส่งระบบไฟฟ้าขนาดกลาง 22 กิโลโวลต์ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยสายส่ง 2 ชนิด คือ สาย
อลูมเิ นียมหุม้ ฉนวน Space Aerial Cable (SAC) ขนาด 1x50 sq.mm. และ 1x185 sq.mm. เดินในอากาศ (OVER
HEAD) และสายทองแดงหุม้ ฉนวน Cross-Linked Polyethylene Cable (XLPE) ขนาด 1x50 ssq.mm. และ 1x240
sq.mm. เดินในท่อฝงั ดิน (UNDER GROUND) ฝงั ในท่อร้อยสายทีร่ ะดับความลึก 90 cm. โดยใช้ย่หี อ้ PHEIPS
DODGE ทัง้ หมด
มหาวิทยาลัยพะเยามีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดตัง้ แต่ 30-2,000 kVA รวมทัง้ หมด 32 เครื่อง แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแบบทัวไป
่ (Conventional type) จํานวน14 เครื่อง
2. สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Pad mounted จํานวน 3 เครื่อง
3. สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Unit Substation จํานวน15 เครื่อง
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ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ ามหาวิ ทยาลัยพะเยา

ภาพที่ 2 ข้อมูลหน่วยการใช้

ภาพที่ 3 กิโลวัตต์สงู สุด
จากภาพที่ 2 แสดงข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554-2556 มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มกี ารขยายตัว มีนิสติ เพิม่ ขึน้ เป็ นเท่าตัวและมีการก่อสร้างมากขึน้ เมื่อ
เทียบกันในแต่ละเดือนแล้วในเดือนมิถุนายนจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงทีส่ ดุ เนื่องมาจากนิสติ เปิ ดภาคเรียน มีการเรียน
การสอน กิจกรรมต่างๆมากมายและอยู่ในช่วงสภาพอากาศร้อน แล้วจะค่อยๆลดลงจนถึงเดือนตุลาคมเพราะนิสติ ปิ ด
ภาคเรียน และเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ เมื่อเปิ ดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน แล้วจะลดลงมาเรื่อยๆ เป็ นเพราะสภาพ
ภูมอิ ากาศเย็นลงมีการเปิ ดเครื่องปรับอากาศน้อยลงทําให้หน่วยการใช้ไฟลดลงไปด้วย [1]
ภาพที่ 3 แสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในหน่ วยกิโลวัตต์ ในเดือนมิถุนายนช่วงเปิ ดภาคเรียนจะมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และเดือนมกราคมจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าตํ่าทีส่ ุดอาจเป็ นเพราะสภาพอากาศเย็นลงมีการ
เปิ ดเครื่องปรับอากาศน้อยลง
จากเหตุ ก ารณ์ ท่มี หาวิท ยาลัยพะเยาเกิด กระแสไฟฟ้า ดับ ขึ้น ได้เปรีย บเทีย บเหตุ ก ารณ์ ข องสถานีไ ฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยพะเยา และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พบว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟกระพริบหรือมีการปลดสับ
ซํ้า (Trip Reclose) ขึน้ ทีส่ ถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อุปกรณ์ป้องกันของสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยาจะ
ทําการตัดวงจรออกถาวรหรือทริปล็อคเอ้าท์ (Trip Lockout) ออกไป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยาเกิดไฟดับทัง้ หมด แต่
ภายนอกระบบของการไฟฟ้าเกิดเหตการณ์แค่ไฟกระพริบเท่านัน้
หลักการทํางานของรีเลย์ ชนิดปลดสับซํ้า
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ภาพที่4 การทํางานของรีเลย์ ชนิดปลดสับซํ้า (Auto-reclosing Relay)
จากภาพที่ 4 เมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดพร่องในระบบจําหน่ าย ครัง้ แรกรีเลย์ทส่ี ถานีไฟฟ้าจะทําการปลด
วงจรออก รอการจัดการความผิดพร่อง ที่ 0.5 วินาที แล้วจะสับกลับไป 1 ครัง้ เมื่อเกิดความผิดพร่องอีก 1 ครัง้ (ครัง้ ที่
2) รีเลย์กจ็ ะทําการปลดวงจรออก ครัง้ ที่ 2 รอการจัดการความผิดพร่องอีก 15 วินาที แล้วสับกลับ และเมื่อเกิดความผิด
พร่องอีกครัง้ (ครัง้ ที่ 3) รีเลย์ ก็จะสังปลดวงจรออกถาวร
่
หรือทริปล็อคเอ้าท์ออกไป [4]

การปรับปรุงระบบโดยการประสานการทํางานของอุปกรณ์ป้องกัน

มหาวิทยาลัยพะเยารับไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟี ดเดอร์ 5 โดยมีรเี ลย์ป้องกันฟี ด
เดอร์ 5 ใช้ผลิต ภัณฑ์ SEL351 (Multi-Function Relay:50/51,50/51N,79) มีค่าSetting ของ Auto-Reclosing
Relay(79) [6]ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าการตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั Auto-Reclosing Relay(79) สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร์ 5 (กฟภ.)
Shot 1
Shot 2
ประมาณ 1-2 วินาที
ประมาณ 15-16 วินาที
Function Under/Over Voltage Relay ไม่ได้ใช้งาน
Trip ส่งเพียงสัญญาณ Alarm เท่านัน้
การทดสอบการทํางานของฟงั ก์ชนการทํ
ั่
างานของอุปกรณ์ป้องกันทีส่ ถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยพะเยา จาก
การตรวจสอบค่าการตัง้ ค่าของ Under Voltage Relay(27) ของอุปกรณ์ป้องกันของ Incoming และ Outgoing โดยใช้
โปรแกรม SFT-2841 ของบริษทั ชไนเดอร์ (Schneider)[7] มีค่าการตัง้ ค่าของ Under Voltage Relay(27) ไว้ทเ่ี วลา 1
วินาที ตามภาพที่ 5 ซึง่ เร็วกว่าการทํางานของ Auto-Reclosing Relay(79) สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟี ดเดอร์ 5 (Shot 1)
ซึง่ อยู่ทป่ี ระมาณ 1-2 วินาที
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ภาพที่ 5 ค่าการตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั Under Voltage Relay(27) เดิม
ดังนัน้ ได้ทําการปรับตัง้ ค่าการตัง้ ค่า Under Voltage Relay(27) สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ให้สงทริ
ั่ ป
เซอร์กติ เบรกเกอร์ ทีเ่ วลา 3 วินาที ตามภาพที่ 6 และทําการทดสอบฟงั ชันก์การทํางานพบว่าโดยการปรับค่าการตัง้ ค่า
ดังกล่าวจะทําให้เซอร์กติ เบรกเกอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงไม่ทริปเมื่อ สถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟี ดเดอร์ 5 การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค ทํางานทริปรีโคลส ที่ Shot 1

รูปที่ 6 ค่าการตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั Under Voltage Relay(27) ใหม่
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วิ จารณ์และสรุปผล

จากการ ได้นําค่าการตัง้ ค่าในส่วนของ Over Current Relay ของเซอร์กติ เบรกเกอร์สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
พะเยามาตรวจสอบเบือ้ งต้นพบว่าค่าการทํางานไม่สมั พันธ์กนั ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบไฟดับเป็ นบริเวณกว้างในส่วน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นควรให้จดั ความสัม พันธ์ในการทํางานของอุปกรณ์ ป้องกัน
(Coordination) ของ Over Current Relay ระหว่างสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยาและสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟีดเดอร์ 5
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยปรับตัง้ ค่าการตัง้ ค่าของ Over Current Relay สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหมาะสม
ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าการตัง้ ค่าระหว่างสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟี ดเดอร์ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
พะเยา Incoming 2, Outgoing 1,2 (เดิม)
ค่า
Setting
กฟภ.ฟีดเดอร์5
Incoming 2
Outgoing 1,2

I>
420 A
400 A
460 A

Phase Setting
TMS curve
I>>
0.7
EI 7.2 KA
0.18
VI 1.1 KA
0.1
VI
3 KA

T>>
0S
0.1S
0.05S

Ie>
156
120 A
110 A

Ground Setting
TMS Curve Ie>> Te>>
0.26
EI 7.2 KA 0S
0.4
VI 1.1 KA 0.1S
0.1
VI 0.9 KA 0.05S

ตารางที่ 3 ค่าการตัง้ ค่าระหว่างสถานีไฟฟ้าพะเยา 1 ฟี ดเดอร์ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และสถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
พะเยา Incoming 2, Outgoing 1,2 (แก้ไขใหม่)
ค่า
Setting
กฟภ.ฟีดเดอร์5
Incoming 2
Outgoing 1,2

I>
420 A
400 A
400 A

Phase Setting
TMS curve
I>>
T>>
0.7
EI 7.2 KA
0S
0.15
VI 1.36 KA 0.1S
0.1
VI 1.36 KA 0.05S
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Ie>
156
120 A
110 A

Ground Setting
TMS Curve Ie>> Te>>
0.26
EI 7.2 KA 0S
0.4
VI 1.1 KA 0.1S
0.1
VI 0.9 KA 0.05S

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าการตัง้ ค่าของ Over Current Relay(50/51) ด้าน Phase ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและ
สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา (เดิม)

ภาพที่ 8 กราฟแสดงค่าการตัง้ ค่าของ Over Current Relay(50/51) ด้าน Phase ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและ
สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไขใหม่)
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ผลการปรับปรุงระบบโดยการประสานการทํางานของอุปกรณ์ป้องกัน
หลังจากทําการปรับปรุงระบบโดยการประสานการทํางานของอุปกรณ์ป้องกัน ได้เปรียบเทียบจํานวนครัง้ ของ
สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทัง้ หมดก่อนการดําเนินการ คือ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึ
เดือนสิงหาคม 2555 และหลังการดําเนินการ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึ สิงหาคม 2556 โดยดําเนินการปรับปรุงในวันที่
28-30 พฤศจิกายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 ข้อมูลจํานวนครัง้ และเปอร์เซ็นการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ก่อนและหลังการปรับปรุงระบบ
ก่อนทํา (ก.พ.-ส.ค.55)

สาเหตุทไ่ี ฟฟ้าดับ
1
2
3
4
5
6
7

สายส่งจาก กฟภ.พะเยา ขาดก่อนถึงมหาวิทยาลัยพะเยา
แรงดันไฟจาก กฟภ.พะเยา กระพริบ (Trip reclose)
ปรับปรุงสายส่งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
กฟภ.พะเยา ปรับปรุงสายส่ง
ฟิวส์ดร็อบเอาท์สายส่งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขาด
ฟิวส์ดร็อบเอาท์หม้อแปลงส่งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขาด
เบรกเกอร์สถานีไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา Trip ไม่ทราบ
สาเหตุ
รวม

หลังทํา(ก.พ.-ส.ค.56)

ครัง้
1
14
7
1
0
0

%
4
59
29
4
0
0

ครัง้
0
4
3
2
2
1

%
0
22
17
11
11
6

1

4

6

33

24

100

18

100

จากการปรับปรุงระบบโดยการประสานการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันนัน้ จะเห็นได้ชดั เจนว่า อัตราไฟฟ้าดับ
จากแรงดันไฟฟ้ากระพริบหรือมีการทริปรีโคลสจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค(ข้อ 2 จากตารางที่ 4) มีค่าลดลงมาก คือจาก
14 ครัง้ เหลือเพียงแค่ 4 ครัง้ แสดงในภาพที่ 9 จะเปรียบเทียบจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าดับก่อนและหลังการปรับปรุงระบบใน
แต่ละเดือน

ภาพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าดับเมื่อแรงดันไฟฟ้ากระพริบก่อนและหลังการปรับปรุงระบบในแต่ละเดือน
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ส่วนสาเหตุอ่นื ๆ ทีม่ จี าํ นวนไฟฟ้าดับเพิม่ มากขึน้ ภายหลังจากการปรับปรุงระบบแล้วนัน้ ไม่ได้มสี าเหตุมาจาก
แรงดันไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคกระพริบแต่เป็ นสาเหตุจากจากอุบตั เิ หตุจากทางมหาวิทยาลัยเองและการดับ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเพื่อปรับปรุงสายส่ง แสดงในภาพที่ 10 และ 11 จะเห็นว่าเปอร์เซ็นจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าดับมี
ทัง้ เพิม่ ขึน้ และลดลง แต่กรณีทไ่ี ด้ทําการปรับปรุงตามบทความนี้ เปอร์เซ็นจํานวนครัง้ ในการเกิดไฟฟ้าดับ(สีแดง)มีค่า
ลดลงมากอย่างเห็นได้ชดั

ภาพที่ 10 แสดงเปอร์เซ็นของสาเหตุไฟดับก่อนการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ป้องกัน

ภาพที่ 11 แสดงเปอร์เซ็นของสาเหตุไฟดับหลังการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ป้องกัน
เนื่องจากระบบไฟฟ้ากําลังของมหาวิทยาลัยพะเยารับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคมีสายส่งทีม่ รี ะยะทาง
ยาวหลายสิบกิโลเมตร และมีตน้ ไม้ตลอดแนวสายส่ง ซึง่ เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของการไฟฟ้า
หรือในส่วนของมหาวิทยาลัยเกิดความผิดพร่องขึน้ หรือมีการใช้กระแสโหลดมากๆ เช่น การเริม่ ทํางานของมอเตอร์หรือ
การเริม่ ทํางานของเครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ก็จะส่งผลให้ระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบกระพริบ
ขึน้ ซึง่ ผูใ้ ช้ไฟที่ต่อร่วมอยู่ในระบบเดียวกันก็จะได้รบั ผลกระทบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้ากระพริบนัน้ ด้วย ดังนัน้ การลด
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จึงเป็ นสิง่ ที่หลายฝ่ายควรร่วมกันดําเนินการแก้ไข โดยอาจนํ าวิธดี งั ที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นมา
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ประยุกต์ใช้ร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขของการทํางานทีส่ อดคล้องกันระหว่างส่วนต่างๆในระบบทัง้ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
และการไฟฟ้า

เอกสารอ้างอิ ง

1. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค. การอ่านหน่ วยด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบ AMR Power Plus Web Application. ได้จาก:
https://www.amr.pea.co.th/AMRWEB/Index.aspx
2. นางสาว วีรนุช จุลโพธิ.์ การลดผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าตกชัวขณะ.
่
กองวิจยั ฝ่ายพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค ได้จาก: www.9engineer.com/ee_main/Article/MVS.htm
3. สันติ อัศวศรีพงศ์ธร และ สเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช. การจัดอุปกรณ์ป้องกันให้ทํางานสัมพันธ์กนั ในระบบจําหน่ าย
ไฟฟ้าของ กฟภ.โดยวิธโี ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้จาก:http://pindex.ku.ac.th/file_research/paperNEW.pdf
4. ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ง อี ส า น . บ ท ที่ 2 วิ ศ ว ก ร ร ม ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า กํ า ลั ง . ไ ด้ จ า ก :
http://www.dockyard.navy.mi.th/doc2/kpd_1/web/A4.pdf
5. พิชติ จินตโกศลวิทย์. ฟงั ก์ชนั ป้องกันในระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Protection Function in Substation
Automation System). ได้จาก:
http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=19253&section=9&rcount=Y
6. คู่มอื Auto Reclosing Relay รุ่น SEL351 Protection system ได้จาก: https://www.selinc.com/SEL-351/
7. คู่มือการตัง้ ค่ าโปรแกรม SFT-2841 ได้จาก:http://www.schneider-electric.com/documents/electrical-distribution/en/shared/interactivecatalogue/seped303005en/seped303005en/pdfs/page_144.pdf

357

ชุดวัดความเป็ นฉนวนไฟฟ้ าในน้ามันหม้อแปลง
Electrical Insulation Tester in Transformer Oil
ธวัชชัย สอนสนาม1* และ ภาณุมาศ สารธิมา1
Tawatchai Sonsanam1* and Panumas Santima1
บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นาเสนอชุดวัดความเป็ นฉนวนไฟฟ้าในน้ ามันหม้อแปลงเพื่อหาแรงดันเบรกดาวน์ในฉนวนเหลวตาม
มาตรฐาน IEC 60156 ซึ่งในการออกแบบสร้างชุดทดสอบนี้ได้นาวัสดุท่สี ามารถหาได้ภายในประเทศและมีราคาที่
ประหยัด จากการออกแบบสร้างเมื่อนามาทดสอบหาค่าแรงดันเบรกดาวน์ในฉนวนน้ามันหม้อแปลงและเปรียบเทียบกับ
เครื่องมาตรฐานทีม่ จี าหน่ายในเชิงพาณิชย์จากผลการทดสอบพบว่า ค่าทีไ่ ด้จากชุดทดสอบที่สร้างขึน้ โดยใช้อเิ ล็กโตรด
ทองเหลือง แรงดันเบรกดาวน์มคี ่า 12.8 kV และจากเครื่องมาตรฐานมีค่า 13.4 kV จากนัน้ เมื่อทาการเปรียบเทียบ
แรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบและเปลีย่ นชนิดอิเล็กโตรดเป็ นทองแดงและสแตนเลส ค่าแรงดันเบรกดาวน์มคี ่า 10.7
kV และ 14.7 kV ตามลาดับ ซึง่ อิเล็กโตรดทองแดงจะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์ต่ ากว่า ทองเหลืองและสแตนเลสเพราะว่า
ทองแดงมีค่าความต้านทานฟ้าต่ าที่สุด จากการสร้างชุดทดสอบวัดความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าในฉนวนเหลวนี้จะ
สามารถนาไปใช้ในการวัดค่าแรงดันเบรกดาวน์ของฉนวนเหลวได้แล้วยังสามารถนาไปใช้ในการสอนภาคปฏิบตั ิเพื่อ
อธิบายการเกิดเบรกดาวน์และศึกษาสมบัตขิ องฉนวนเหลวต่อไป
คาสาคัญ: ชุดทดสอบน้ามัน น้ามันหม้อแปลง แรงดันเบรกดาวน์

Abstract
This paper presents the design and assembly of Electrical Insulation Tester in Transformer Oil to measure
breakdown voltage in liquid insulation following IEC 60156 standard. All materials are sourced locally as they
are cheaper than imported. After designed, constructed and tested, the breakdown voltage value compared
to the commercial standard tester revealed that breakdown voltage value from a constructed tester with brass
electrode shown 12.8 kV whereas the standard tester shown 13.4 kV. When the electrode has been changed
to copper and stainless steel, the results shown 10.7 kV and 14.7 kV respectively. The copper electrode has
less resistance than brass and stainless as its breakdown voltage shown least value among the others. From
the results, the stainless steel electrode is most suitable as it has highest breakdown voltage value than the
others. Not only breakdown voltage in liquid insulation measurement, but this study would be an example
also for teaching and practice in the university later on.
Key words: Oil Test Cell, Transformer Oil, Breakdown Voltage
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บทนา
ในปจั จุบนั ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิม่ สูงขึน้ การผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าถือว่ามีสาคัญอย่างยิง่
เนื่องด้วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมากและสูญเสียต่ าจึงเป็ นที่
นิยมอย่างกว้างขวาง โดยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีอยู่ 2 รูปแบบคือ แรงดันสูงกระแสสลับและแรงดันสูงกระแสตรง
โดยทีป่ ญั หาสาคัญในการใช้แรงสูงคือ การฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนัน้ เอง [1]
ระบบส่งไฟฟ้ากาลังเป็ นระบบที่ต้องการความปลอดภัยและความน่ าเชื่อถือสูง และหม้อแปลงไฟฟ้าเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของระบบไฟฟ้ากาลัง และเป็ นส่วนทีต่ ้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอ น้ ามัน
หม้อแปลงเป็ นส่วนหนึ่งของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นฉนวนไฟฟ้าและระบายความร้อนภายในหม้อหม้อแปลง
และเพื่อรักษาคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบส่งไฟฟ้ากาลัง จึงจาเป็ นต้องมีการวัดคุณภาพของน้ ามันหม้อแปลง
ซึง่ คุณภาพของน้ ามันหม้อแปลงมีองค์ประกอบดังนี้ ค่าความเป็ นกรด ค่าแรงตึงผิว ค่าความชืน้ ค่าความเป็ นฉนวน
และ สี เป็ นต้น [2]
ดังนัน้ บทความวิจยั นี้ได้ทาการออกแบบและสร้างชุดทดสอบวัดความเป็ นฉนวนทางไฟฟ้าของน้ ามันหม้อ
แปลงในราคาทีป่ ระหยัด เพื่อใช้หาค่าแรงดันเบรกดาวน์และนาค่าทีว่ ดั ได้ไปเปรียบเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐานอันจะทา
ให้ทราบถึงคุณภาพความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ ามันหม้อแปลงนอกจากนัน้ แล้วแล้วยังสามารถนาไปใช้ในการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตั แิ ละศึกษาสมบัตคิ วามคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของฉนวนเหลวชนิดอื่นอีกต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา [3]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

ชุดทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ในฉนวนเหลว
ออสซิลโลสโคป
หม้อแปลงแรงดันสูง
โวลเตจดิไวเดอร์
น้ามันหม้อแปลง
เครื่องทดสอบแรงดันเบรกดาวน์มาตรฐาน
ทาการบรรจุน้ามันหม้อแปลงลงในชุดทดสอบปริมาตร 600 ml. โดยพยายามไม่ให้มสี งิ่ เจือปนและฟองอากาศ
เกิดขึน้ ด้วยการสังเกตโดยการส่องผ่านแสง
ต่อวงจรของชุดทดสอบกับชุดจ่ายไฟแรงดันสูงกระแสสลับพร้อมชุดวัดแรงดันสูง
ปรับระยะแกปทดสอบทีร่ ะยะ 2.5 mm. บันทึกอุณหภูมขิ องน้ามัน, อุณหภูมหิ อ้ งและความชืน้ สัมพัทธ์
จ่ายแรงดันทดสอบในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ของขนาดแรงดันคงที่ 2 kV/sec (โดยประมาณ) จนกระทัง้ เกิดการเบรก
ดาวน์สงั เกตปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และบันทึกค่าแรงดันเบรกดาวน์ลงในตารางบันทึกผล
ทาการทดสอบซ้าทัง้ หมด 6 ครัง้ แล้วคานวณหาค่าเฉลีย่ ของข้อมูล
เปลีย่ นหัวอิเล็คโตรดทีจ่ ะทดสอบ ได้แก่ ทองแดงและสแตนเลส แล้วทาการทดสอบซ้าจานวน 6 ครัง้ (ตามข้อ
ที1่ -5)
วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน
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ภาพที่ 1 ชุดทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ในน้ามันหม้อแปลงทีไ่ ด้ออกแบบสร้าง

ภาพที่ 2 วงจรสมมูลในการวัดค่าแรงดันเบรกดาวน์ในน้ามันหม้อแปลงจากชุดทดสอบ [4]

ชุดทดสอบ(Test Cell)

ภาพที่ 3 วงจรจริงทีใ่ ช้ในการวัดค่าแรงดันเบรกดาวน์ในน้ามันหม้อแปลงจากชุดทดสอบ [5]
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ภาพที่ 4 รูปคลื่นแรงดันกระแสสลับขณะเกิดการเบรกดาวน์จากชุดทดสอบ

ผลการศึกษา
จากการทดสอบหาค่าแรงดันเบรกดาวน์สามารถแสดงผลได้ดงั ตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ผลแรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบกรณีอเิ ล็กโตรดทองเหลือง
ครังที
้ ่ทดสอบ

ค่าแรงดันเบรกดาวน์ (kVrms)

1
2
3
4
5
6
เฉลีย่ (mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(SD)

8.6
9.4
8.3
9.3
20.8
20.6
12.8
5.57

ตารางที่ 2 ผลแรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบกรณีอเิ ล็กโตรดทองแดง
ครังที
้ ่ทดสอบ

ค่าแรงดันเบรกดาวน์ (kVrms)

1
2
3
4
5
6
เฉลีย่ (mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(SD)

9.8
9.6
10.7
10.7
13.0
10.7
10.7
1.10
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ตารางที่ 3 ผลแรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบกรณีอเิ ล็กโตรดสแตนเลส
ครังที
้ ่ทดสอบ
ค่าแรงดันเบรกดาวน์ (kVrms)
1
2
3
4
5
6
เฉลีย่ (mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(SD)

13.0
12.1
18.1
15.8
14.7
14.7
14.7
1.93

ตารางที่ 4 ผลแรงดันเบรกดาวน์กรณีจากเครื่องมาตรฐาน
ครังที
้ ่ทดสอบ
เครือ่ งมาตรฐาน (ยีห้อ MEGGER)
ค่าแรงดันเบรกดาวน์ (kVrms)
1
2
3
4
5
6
เฉลีย่ (mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(SD)

9.4
12.4
13.9
13.5
16.3
15.2
13.4
2.22

จากตารางที่ 1-4 สามารถเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ แรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบและจากเครื่องวัดมาตรฐานได้ดงั ภาพที่ 4

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบแรงดันเบรกดาวน์ระหว่างชุดทดสอบทีอ่ เิ ล็กโตรดแบบต่างๆกับเครื่องมาตรฐาน
362

วิ จารณ์ และสรุปผล
- จากผลการทดสอบแรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้อเิ ล็กโตรดทองเหลืองเปรียบเทียบ
กับเครื่องมาตรฐานพบว่าแรงดันเบรกดาวน์ทไ่ี ด้มคี ่าต่างกันเพียง 0.6 kV
- ในการทดสอบค่าทีไ่ ด้อาจมีความผิดพลาดเนื่องจากขีดจากัดในการจ่ายแรงดันให้ได้อตั ราส่วน 2 kV ต่อ
วินาที
ค่าแรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบที่สร้างขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน พบว่ามีค่า ต่างกันเพียง
4.68 % ซึง่ ในทางปฏิบตั ิสามารถยอมรับได้ เมื่อเปรียบเทียบค่าแรงดันเบรกดาวน์จากชุดทดสอบจานวนอิเล็กโตรด 3
ชนิดคือ ทองเหลือง ทองแดงและสเตนเลส พบว่า ทองแดงมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่สุดจึงทาให้ทองแดงมีค่า
แรงดันเบรกดาวน์ต่าทีส่ ดุ รองลงมาคือทองเหลืองและ สแตนเลส ตามลาดับ [6, 7]
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การพัฒนากระบวนการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต
The Development of Forming Process for Granite Mortar
มาโนช นาฟู1* ธงชัย เบ็ญจลักษณ์1 ไกรสร วงษ์ป1ู่ จารัส ทาคาวัง1
Manoch Numfu1* , Tongchai Benjurlux1 , Krison Wongpoo1 , Chamrat Thakhamwang1
บทคัดย่อ
การพัฒนากระบวนการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตนี้ เพื่อสนับสนุนและยกระดับกระบวนการผลิตให้กบั กลุ่ม
แปรรูปครกหินแกรนิต อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยการนาหลักการทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ประกอบกับองค์ความรูใ้ น
ชุมชน โดยได้ออกแบบและสร้างเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ขึน้ มาเป็ นเครื่องมือในการช่วยลดเวลาในการผลิต
ครกหิน ซึง่ เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตสามารถขึน้ รูปครกหินแกรนิตได้ 3 ขนาด คือ ครกหินแกรนิตขนาด 3
นิ้ว ครกหินแกรนิต ขนาด 4 นิ้ว และครกหินแกรนิ ตขนาด 5 นิ้ว และใช้เครื่องมือตัดขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 58
มิลลิเมตร 75 มิลลิเมตร และ 95 มิลลิเมตร
ผลจากการทดลองครกหินแกรนิตขนาด 3 นิ้ว ใช้เวลาเฉลีย่ ในการขึน้ รูปส่วนเว้า 6.31 นาที ครกหินแกรนิต
ขนาด 4 นิ้ว ใช้เวลาเฉลีย่ ในการขึน้ รูปส่วนเว้า 7.05 นาที และครกหินแกรนิตขนาด 5 นิ้ว ใช้เวลาเฉลีย่ ในการขึน้ รูป
ส่วนเว้า 8.07 นาที จากเวลาเฉลีย่ ในการขึน้ รูปส่วนเว้าของครกหินแกรนิตทัง้ 3 ขนาด สามารถลดเวลาจากวิธกี ารขึน้
รูปแบบใช้มอื ได้ถงึ 82 - 94 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: กระบวนการขึน้ รูปเอวครกหินแกรนิต ครกหินแกรนิต เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต

Abstract
The development of forming process for granite mortar was supported to Bantak community granite
group. This study was integrations by engineering principle and knowledge of Bantak community granite
group. The granite mortar forming machine was equipment for this developing and reducing time for forming
mortar. The granite mortar forming machine can made 3 size of mortar (3 inch, 4 inch and 5 inch). The
cutting tool was diameter of 58, 75 and 95 millimeter.
The average time for forming the 3, 4 and 5 inch mortar was 6.31, 7.05 and 8.07 minus. The
development of forming process for granite mortar can reduce forming process time to 82% – 94% of forming
granite mortar.
Key words: Forming process for granite mortar, Granite mortar, The granite mortar forming machine
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บทนา
จังหวัดตากเป็ นจังหวัดหนึ่งทีไ่ ด้จดั ทาโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพราะได้รบั ผลตอบรับเป็ นทีน่ ่ าพอใจ
จากกลุ่มผูผ้ ลิตและกลุ่มผูซ้ อ้ื สินค้า พร้อมกันนี้ยงั สามารถผลิตสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ออกมาแทบทุกหมู่บา้ น
โดยผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดตากมีจานวนทัง้ สิ้น 110 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มสินค้ามีผลิตภัณฑ์จานวน 87
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถานที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ มีจานวน 23 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดตากยังได้
กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้คอื “ผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพได้มาตรฐานเป็ นเอกลักษณ์ ไม่ซ้าแบบกัน และสามารถจาหน่ ายได้ตาม
ความต้องการของตลาด ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ ทาให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น ” ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตาม
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่จี ะให้เกิดความยังยื
่ น และสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ จาเป็ นต้องมี
วัตถุดบิ เป็ นของตนเองในท้องถิน่ คุณภาพของสินค้าดี มีราคาทีเ่ หมาะสมซึง่ ครกหินแกรนิตจัดเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งใน
โครงการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP) ของจังหวัดตาก และจังหวัดตากนับว่ามีแหล่งหินแกรนิตที่ดีท่สี ุดของ
ประเทศซึง่ มีเหมืองทีไ่ ด้ออกใบอนุญาตสัมปทาน เป็ นจานวนไม่ต่ากว่า 50 เหมือง โดยเศษหินแกรนิตทีเ่ หลือจากการ
แปรรูปจากแผ่นแกรนิตแล้ว ชาวบ้านได้นามาทาเป็ นครกหินแกรนิตเพราะเป็ นทีต่ ้องการของตลาด จนกระทังชาวบ้
่
าน
ได้รวมตัวจัดตัง้ กลุ่มอาชีพทาครกหินเพื่อจาหน่ ายในพื้นที่ด้วยการแกะลายจากรูปแบบครกหินดัง้ เดิมตามแบบภูมิ
ปญั ญาไทย และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผูผ้ ลิตได้ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ครกหินแกรนิตของกลุ่มแปรรูปครกหินแกรนิต อ.บ้านตาก จ.ตาก
ในปจั จุบนั กลุ่มผู้ผลิตครกหินแกรนิตยังทาการขึน้ รูปส่วนเว้าของครกหินแกรนิตแบบดัง้ เดิมคือการตอกสกัด
ขึน้ รูปโดยใช้แรงงานงานคนในการสกัดหินแกรนิตหรือใช้เครื่องกลึงในการขึน้ รูปส่วนเว้าของครกหินแกรนิต จากนัน้ ทา
ให้ครกหินแกรนิตเรียบเนียนและสวยงามด้วยการใช้เจียระไนมือ ทาให้ขนาดของส่วนเว้าครกหินแกรนิตแต่ละตัวไม่
เท่ากัน และยังใช้เวลานานในการขึน้ รูปส่วนเว้าของครกหินแกรนิตแต่ละตัว และในการขึน้ รูปส่วนเว้าของครกหินยัง
ก่อให้เกิดปญั หาด้านสภาพแวดล้อม เช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต
โดยตรง
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ภาพที่ 2 การขึน้ รูปครกหินแกรนิตแบบดัง้ เดิม และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการขึน้ รูป
ผู้ดาเนินงานได้เล็งเห็นปญั หาดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิตครกหินแกรนิต เนื่องจากขาด
กระบวนการทีเ่ หมาสมและเครื่องมือ อุปกรณ์ ดังนัน้ ผูด้ าเนินงานจึงได้ออกแบบเครื่องมือ และกระบวนการในการการ
พัฒนากระบวนการขึน้ รูปเอวครกหินแกรนิตทีเ่ หมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานของครกหินแกรนิตของกลุ่มแปรรูปครก
หินแกรนิต อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันในท้องตลาด รวมทัง้ ลดปญั หาด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานอีกด้วย

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดาเนินงานโครงการ
1. วัสดุทใ่ี ช้ในการทดลองในการดาเนินงาน จะใช้หนิ แกรนิตทีผ่ ่านกระบวนการเจาะหลุมครกมาก่อนเตรียมไว้
ทัง้ สามขนาด ดังนี้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 (ดัง
ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 หินแกรนิตทีผ่ ่านกระบวนการเจาะหลุมมาก่อน
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2. เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
3. เครื่องมือตัดที่ใช้ในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต จะใช้วสั ดุเหล็ก กล้าคาร์บอนต่ า มีรูปร่างเป็ น
ทรงกระบอก และมีขนาดที่แตกต่ างกันไปโดยขึ้นอยู่กบั ขนาดของครกหินแกรนิต ดังนี้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 58
มิลลิเมตร 75 มิลลิเมตร และ 95 มิลลิเมตร โดยใช้ ไดมอนเซ็กเมนต์เป็ นเครื่องมือในการตัดหิน ยึดประสานด้วยการ
เชื่อมทองเหลืองติดกับเหล็กกล้าคาร์บอนต่า (ดังภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 เครื่องมือตัดสาหรับขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
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เมื่อได้ออกแบบ และสร้างเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตแล้ว ทาการทดลอง จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผล
การทดลอง ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. เตรียมหุ่นหินแกรนิตทีใ่ ช้ในการทดลองทัง้ สามขนาดคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 4 นิ้ว และ 5 นิ้ว ทีผ่ ่าน
การเจาะหลุมครกหินแกรนิตมาแล้ว เข้าเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
2. จับยึดหินแกรนิตทีจ่ ะทาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตกับแท่นยึดหิน

ภาพที่ 6 การจับยึดหินแกรนิตทีก่ บั แท่นยึดหิน
3. เริม่ ทาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตด้วยเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ทัง้ 3 ขนาด

ภาพที่ 7 การขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตด้วยเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
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ตารางที่ 1 ความเร็วรอบทีใ่ ช้ทาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
ลาดับ

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางครก
หิ นแกรนิ ต

เครือ่ งมือขึน้ รูปส่วน
เว้า
ครกหิ นแกรนิ ต

1

3 นิ้ว

58 มิลลิเมตร

3,586

รอบ/นาที

2

4 นิ้ว

75 มิลลิเมตร

2,440

รอบ/นาที

3

5 นิ้ว

95 มิลลิเมตร

1,718

รอบ/นาที

ความเร็วรอบของ
เครือ่ งมือตัด

4. เก็บข้อมูลทีท่ าการทดลอง
ตารางที่ 2 เวลาทีใ่ ช้ในการขึน้ รูปครกหินแกรนิตโดยการสกัดด้วยมือ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครก เวลาที่ใช้ในการขึน้ รูปครกหิ นแกรนติ ด้วยการสกัดด้วยมือ
ลาดับ
หิ นแกรนิ ต
(นาที)
1
60
3 นิ้ว
2

4 นิ้ว

90

3

5 นิ้ว

150

5. นาค่าทีไ่ ด้บนั ทึกลงในตารางทัง้ หมดแล้วนาไปประเมินผล

ผลการศึกษา
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
ลาดับที่
ลาดับที่
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)
1
5.37
16
6.22
2
5.14
17
7.00
3
7.23
18
6.26
4
5.35
19
5.51
5
6.46
20
5.07
6
6.37
21
6.11

369

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ต่อ)
เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
ลาดับที่
ลาดับที่
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)
7
6.53
22
7.32
8
6.59
23
7.13
9
6.00
24
5.31
10
6.29
25
6.30
11
7.59
26
6.10
12
5.35
27
6.58
13
7.10
28
6.51
14
7.20
29
6.34
15
7.10
30
6.00
ตารางที่ 4 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
ลาดับที่
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)
6.18
7.32
7.45
7.34
7.07
8.34
6.28
6.50
7.59
6.49
7.12
8.10
8.09
8.17
7.52

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)
7.33
6.49
7.20
6.34
7.44
6.43
8.08
6.30
6.36
6.53
6.59
6.27
7.09
6.29
7.26

ตารางที่ 5 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
ลาดับที่

เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)

ลาดับที่

เวลาการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ตด้วย
เครือ่ งขึน้ รูปส่วนเว้าครกหิ นแกรนิ ต (นาที)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7.27
8.58
7.59
8.11
8.55
8.50
8.39
8.49
7.45
7.47
8.56
8.16
8.59
8.10
8.33

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8.31
8.56
8.23
7.54
8.19
7.47
8.59
7.57
7.49
8.20
8.10
8.15
7.56
8.01
8.08

จากตารางที่ 3 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ใช้เวลาเฉลีย่ ในการขึน้
รูปส่วนเว้า 6.31 นาที ตารางที่ 4 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ใช้เวลาเฉลีย่
ในการขึน้ รูปส่วนเว้า 7.05 นาที และตารางที่ 5 ผลการทดลองการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
ใช้เวลาเฉลีย่ ในการขึน้ รูปส่วนเว้า 8.07 นาที

วิ จารณ์ และสรุปผล
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จากการพัฒนา
กระบวนการขึน้ รูปส่วนเว้าหินแกรนิต ด้วยเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ได้เวลาเฉลีย่ 6.31 นาที และการสกัดขึน้
รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตด้วยมือ (วิธแี บบเก่า) ได้เวลาเฉลีย่ 60 นาที จะเห็นได้ว่าเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
สามารถลดเวลาลงจากการสกัดขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตได้ 53.29 นาที สามารถแสดงเป็ นแผนภูมไิ ด้ ดังภาพที่ 8
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เวลา (นาที)
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การสกัดขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
6.31
กระบวนการ

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละกระบวนการในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จากการพัฒนา
กระบวนการขึน้ รูปส่วนเว้าหินแกรนิต ด้วยเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ได้เวลาเฉลีย่ 7.05 นาที และการสกัดขึน้
รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตด้วยมือ (วิธแี บบเก่า) ได้เวลาเฉลีย่ 90 นาที จะเห็นได้ว่าเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
สามารถลดเวลาลงจากการสกัดขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตได้ 82.55 นาที สามารถแสดงเป็ นแผนภูมไิ ด้ ดังภาพที่ 9

เวลา (นาที)
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การสกัดขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
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เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต

40
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7.05

กระบวนการ

0

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละกระบวนการในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว จากการพัฒนา
กระบวนการขึน้ รูปส่วนเว้าหินแกรนิต ด้วยเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ได้เวลาเฉลีย่ 8.07 นาที และการสกัดขึน้
รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตด้วยมือ (วิธแี บบเก่า) ได้เวลาเฉลีย่ 150 นาที จะเห็นได้ว่าเครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
สามารถลดเวลาลงจากการสกัดขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิตได้ 141.53 นาที สามารถแสดงเป็ นแผนภูมไิ ด้ ดังภาพที่
10
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เวลา (นาที)
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การสกัดขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต
เครื่องขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต

8.07

กระบวนการ

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละกระบวนการในการขึน้ รูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5
นิ้ว

กิ ตติ กรรมประกาศ
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การพัฒนาและทดสอบเครื่องอบแห้งเมล็ดมะคาเดเมียแบบถังหมุน
Development and Testing of Macadamia Rotary Dryer
ประพัฒน์ ทองจันทร์1* สนอง อมฤกษ์1 และ วิบลู ย์ ช่างเรือ2
Prapat Thongjun1*, Sanong Amroek1 and Viboon Changrue2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุนภายใต้เงื่อนไขให้ใช้
เวลาสัน้ ลงและมีช่องว่างระหว่างเนื้อในกับกะลาให้เหมาะกับการนาไปกะเทาะ ทาการสร้างเครื่องต้นแบบถังหมุนรูป
แปดเหลีย่ มปริมาตร 0.6 ลูกบาศก์เมตร มอเตอร์แบบมีชุดทดรอบในตัวควบคุมความเร็วได้ ขนาด 90 วัตต์ แหล่งความ
ร้อนเป็ นอินฟราเรดความเร็วลมพาความร้อน 0.5 เมตรต่ อวินาที ความเร็วรอบถังหมุน 1.5 รอบต่ อนาที อุณหภูมิ
3 ระดับ 50 ถึง 55 และ 60 องศาเซลเซียส การทดสอบ ใช้เมล็ดมะคาเดเมียคละขนาด ครัง้ ละ 100 กิโลกรัม ผลการ
ทดสอบพบว่า ช่วงอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม คือ 50 ถึง 55 องศาเซลเซียส เพราะสีเนื้อในเมล็ดยังคงขาวนวล เครื่องอบแบบ
หมุนสามารถอบเมล็ดมะคาเดเมียจากความชืน้ เฉลีย่ 25%wb ให้เหลือความชืน้ หลังอบเฉลีย่ 4%wb ใช้เวลา 16 ชัวโมง
่
เนื้อในเมล็ดคลอนแยกจากกะลาเฉลีย่ 53 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: เมล็ดมะคาเดเมีย เครื่องอบแบบถังหมุน เมล็ดคลอน

Abstract
The aims of this study were to develop and test a macadamia rotary dryer with the conditions of
short drying time and providing suitable space between kernel and shell for the shelling process. The
prototype machine was built the main components of 0.6 m3 octagonal cylindrical drum, adjustable speed
motor with the power of 90 Watts and infrared heat source. The machine operated with the conditions of 0.5
m/s air velocity and 1.5 rpm drum speed. The testing was performed with the 3 temperature levels of 50, 55
and 60°C. The 100 kilograms was used for each treatment. The results revealed that the suitable
temperature was between 50-55°C because the kernel color was not changed. The moisture was reduced
from 25% (w.b.) to 4% (w.b.) in 16 hours. This developed machine provided 53% of seed which obtained the
suitable space between kernel and shell.
Key words: Macadamia nut, rotary dryer, space between kernel and shell
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บทนา
มะคาเดเมีย(macadamia) เป็ นไม้ยนื ต้นประเภทไม่ผลัดใบ(evergreen tree) ค้นพบครัง้ แรกโดย Friedrich
Wilhelm Ludwig Leichhardt ชาวเยอรมัน ใน พ.ศ. 2386 ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย ใน พ.ศ. 2400 นามาทดลองปลูกและ
จดทะเบียนเป็ นพืชสกุลใหม่ว่า Macadamia เพื่อเป็ นเกียรติแก่ผทู้ เ่ี ขาให้ความเคารพอย่างมาก คือ นายจอห์น แมคา
แดม(John Macadam) ชาวอังกฤษเชื้อสายสก็อต อาจารย์สอนวิชาเคมีท่สี ก็อตช์คอลเลจ(Scotch College)
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย การเรียกชื่อนัน้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์ เพ็ญ
ศิริ ทรงเสนอแนะให้เขียนว่า “มะคาเดเมีย” แบบไทย เพราะคนไทยมักเรียกชื่อผลไม้นาหน้าด้วยคาว่า “มะ” เช่น
มะม่วง มะพร้าว มะก่อ มะ... นอกจากนี้บุคคลที่ทางานเกี่ยวกับพืชชนิดนี้กใ็ ห้การยอมรับ และมักเรียกกันสัน้ ๆ ว่า
“ต้นมะคา” หรือ “ลูกมะคา” การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษทีถ่ ูกต้องจะต้องใช้ว่า “แมคาเดเมีย” แต่เพื่อให้คุน้ กับ
คนไทย จึงควรใช้คาว่า “มะคาเดเมีย” [1]
แหล่งปลูกมะคาเดเมียทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมใหญ่ทส่ี ดุ คือประเทศออสเตรเลียและรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองลงมาได้แก่ประเทศ เคนยา อาฟริกาใต้ มาลาวี กัวเตมาลา คอสตาริกา บราซิล และซิมบับเว ตามลาดับ ผลผลิต
เมล็ดทัง้ กะลา(nut in shell) ของออสเตรเลียประมาณ 40,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2548 ผลผลิตของทัง้ โลกประมาณ 59,000
- 64,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2543 แต่กย็ งั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยความต้องการของผู้บริโภคจะมีมากขึน้ ถึง
ประมาณ 71,200 ตัน สาหรับในประเทศไทยมีพ้นื ที่เพาะปลูกประมาณ 15,000-20,000 ไร่ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
เชียงรายและเลย โดยมีการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกปี ละ 1,500-2,000 ไร่ นับว่าเป็ นพืชทีม่ อี นาคตทางเศรษฐกิจซึง่ มีราคา
สูง อายุการให้ผลผลิตนานกว่า 50 ปี [2] มะคาเดเมียเมื่อแก่จะร่วงลงพืน้ เกษตรกรต้องเก็บมากะเทาะเปลือกเขียวออก
(dehusking) ภายใน 24 ชัวโมง
่
มะคาเดเมียทีก่ ะเทาะเปลือกเขียวออกแล้วจะมีความชืน้ ประมาณ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์
(มาตรฐานเปี ยก) เมื่ออบแห้งเมล็ดให้มคี วามชืน้ อยู่ระหว่าง 3-5 เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก) จะทาให้เนื้อในหดตัวหลุด
จากกะลาส่วนหนึ่ง แต่ยงั มีเมล็ดที่ตดิ กับผนังของกะลา ซึง่ ต้องทาให้เนื้อในหลุดจากกะลาโดยการกระแทกถุงเมล็ดกับ
พืน้ แข็ง เพื่อให้เกิดการคลอนแล้วจึงทาการกะเทาะกะลา [3] ลักษณะจาเพาะของกะลามะคาเดเมียทีม่ คี วามแข็งมาก
เป็ นพิเศษ โดยมีค่าเฉลีย่ ของ Young’s Modulus ของกะลาประมาณ 5.2 Mpa ค่า tensile strength ของกะลา 57 Mpa
และค่า Poisson’s ratio ประมาณ 0.3 ซึง่ เทียบเท่ากับความแข็งของ Ceramic หรือแก้ว [4] ผลมะคาเดเมียใช้ประโยชน์
ได้ทุกส่วน เนื้อในเมล็ดมะคาเดเมียมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารหลายอย่าง เนื้อในเมล็ดมะคาเดเมียประกอบด้วย
น้ามันซึง่ เป็ นไขมันไม่อมิ่ ตัวเฉลีย่ 76 % และไม่มโี คเรสเตอรอล ช่วยลดอัตราการเป็ นโรคหัวใจ นอกจากนี้มะคาเดเมีย
ยังอุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม โพแทสเซียม ซึง่ เป็ นสารอาหารทีม่ คี ุณประโยชน์ ต่อร่างกาย ในกลุ่ม
ของถัวเปลื
่ อกแข็งชนิดต่างๆ มะคาเดเมียนับว่ามีสารต้านอนุมลู อิสระมาก รองจากบราซิลนัท ซึง่ เป็ นสารทีช่ ่วยลดอัตรา
ความเสียหายอันเนื่องจากปฏิกริ ยิ า อ๊อกซิเดชันของเซลล์
่
ทีเ่ ป็ นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็ง ส่วนของกะลามะคาเดเมียมี
การนาไปใช้เป็ นองค์ประกอบในอุตสาหกรรมพลาสติก และส่วนเปลือกนอกเหมาะอย่ างยิง่ ทีจ่ ะนาไปผสมดินทีใ่ ช้ปลูก
พืช [5]
รศ.ดร. จิตต์ลดั ดา ศักดาภิพาณิชย์ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานได้คดิ ค้นถ่านเพื่อสุขภาพจาก
แมคคาเดเมียซึง่ มีกรรมวิธกี ารผลิตทีแ่ ตกต่างจากการผลิตถ่านทัวไป
่ โดยเริม่ เผาเปลือกแมคคาเดเมียทีอ่ ุณหภูมติ ่านาน
4 ชัวโมง
่
และค่อยๆ เพิม่ ความร้อนขึน้ จนถึง 1,000 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน ด้วยกรรมวิธนี ้ีทาให้ขจัดความชืน้ และ
สารอินทรียต์ ่างๆ ออกได้หมดจึงคงเหลือไว้แต่ธาตุคาร์บอนและแร่ธาตุเท่านัน้ ถ่านมะคาเดเมียทีไ่ ด้จากการเผาด้วย
กรรมวิธนี ้ีจะให้ประโยชน์หลายอย่าง ซึง่ นอกจากการดูดกลิน่ อับชืน้ และสารพิษต่างๆ แล้ว ยังสามารถใช้ทาน้ าแร่
สาหรับดื่มได้ดว้ ย เพราะประกอบไปด้วยแร่ธาตุเหมือนน้ าแร่ธรรมชาติ อีกทัง้ ถ่านชนิดนี้สามารถสร้างประจุลบและ
ปล่อยรังสีอนิ ฟราเรดยาวช่วยป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากทีวี คอมพิวเตอร์ และไมโครเวฟ นอกจากนี้รงั สีอนิ ฟราเรด
ยาวทีค่ ่อยๆ แผ่ออกมา เมื่อนามาวางใกล้ตวั จะกระตุน้ การทางานของระบบหมุนเวียนโลหิตทาให้ร่างกายอบอุ่น ระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีขน้ึ นอนหลับง่าย ปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์จากถ่านมะคาเดเมียทีท่ างทีมวิจยั ได้จดั จาหน่ าย เช่น ผ้าคลุม
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ไหล่ ผลิตจากผ้าไหมและเส้นใยถ่านมะคาเดเมีย สนับข้อเท้าเพื่อสุขภาพ สบู่เหลว เป็ นต้น [6] นอกจากนี้มะคาเด
เมียนัทออยล์ ซึง่ เป็ นน้ามันทีม่ กี รดไขมันปาล์มโิ ตเลอิก ค่อนข้างสูง(เป็ นกรดไขมันชนิดทีต่ ่อมไขมันในร่างกายผลิตได้ )
มีคุณสมบัตใิ นการช่วยคงไว้ซง่ึ ความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณและช่วยชะลอความชราได้อกี ด้วย [7] ภาพลักษณะทรงลา
ต้น ผลและช่อดอกของมะคาเดเมีย ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะทรงลาต้น ผลและช่อดอกมะคาเดเมีย
กระบวนการแปรรูปมะคาเดเมียมีหลายขัน้ ตอน สรุปเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ คือ
1. การกะเทาะเปลือกเขียว
2. การอบลดความชืน้
3. การคัดขนาด
4. การกะเทาะกะลา
5. การแยกเนื้อในคัดเกรด
1. การกะเทาะเปลือกเขียว ทาได้ 2 วิธี คือ การกะเทาะเปลือกเขียวแบบเกษตรกรจะใช้การทุบด้วยไม้หรือ
ค้อนให้เปลือกเขียวแตกและแยกจากกะลา และวิธกี ะเทาะเปลือกเขียวด้วยเครื่องกะเทาะแบบใช้ตน้ กาลัง
2. การอบลดความชื้น เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญมากในกระบวนการแปรรูปมะคาเดเมีย ถ้าเป็ นโรงงานขนาดใหญ่
จะใช้ไซโลในการอบและเก็บเมล็ดกะลามะคาเดเมีย แต่ถา้ เป็ นเกษตรกรรายย่อยอาจใช้เตาอบแบบทีม่ ใี ช้กนั ทัวไป
่ เช่น
เตาอบแบบตู้อบลมร้อน(Hot air oven) เครื่องอบแบบกระบะทีใ่ ช้อบลาไย ใช้แก๊สเป็ นเชือ้ เพลิง หรือถ้าไม่มเี ครื่องอบ
แห้ง อาจใช้การตากแดดจัด หลายแดดก็สามารถลดความชืน้ เนื้อในได้ระดับหนึ่ง
3. การคัดขนาดเมล็ดมะคาเดเมีย การคัดขนาดเมล็ดมะคาเดเมียก่อนการกะเทาะกะลาด้วยเครื่องกะเทาะ
ระดับอุตสาหกรรมแบบใช้ต้นกาลังเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยให้ประสิทธิภาพการกะเทาะสูงขึน้ ในการกะเทาะแบบใช้
แรงคน อาจไม่มคี วามจาเป็ นมาก
4. การกะเทาะกะลา แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบทีใ่ ช้แรงคน และแบบใช้ตน้ กาลังขับ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า กะลา
มะคาเดเมียมีความแข็งมากเทียบเท่ากับ เซรามิก การจะกระทาให้กะลามะคาเดเมียแตกด้วยการกดอัดโดยตรงจะต้อง
ใช้แรงกระทา เฉลีย่ 2,300 นิวตัน เครื่องกะเทาะกะลามะคาเดเมียแบบใช้แรงคน มีมากมายหลายแบบ แต่แบ่งเป็ น 2
หลักการ คือ หลักการที่ 1 ใช้การบีบอัด(pressing) หลักการที่ 2 ใช้การกระแทก(impact)
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5. การแยกเนื้ อในคัดเกรด ภายหลังการกะเทาะเมล็ดมะคาจะทาการแยกเปลือกออก นาเนื้อในมาคัดเกรด
ด้วยคน แยกเป็ นเนื้อในเต็มเมล็ด เนื้อในแตกครึง่ และเนื้อในแตกเป็ นชิน้ เล็ก ภาพกระบวนการแปรรูปแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการแปรรูปเมล็ดมะคาเดเมีย 5 ขัน้ ตอน
กากรอบลดความชื้นเมล็ดมะคาเดเมีย เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญมากเพราะถ้าอบได้ดีเนื้อในเมล็ดคลอนดีการ
กะเทาะกะลาก็จะทาได้ง่าย เมล็ด ที่แผ่และผึ่งลม ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ความชื้นจะลดลงจากประมาณ 30 – 35
เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก) เหลือประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก) แล้วจึงค่อยนาเมล็ดมะคาเดเมียเข้า
เครื่องอบ ซึ่งอาจจะเป็ นเครื่องอบแสงอาทิตย์ เครื่องอบแบบกระบะ เครื่องอบแบบชัน้ ถาด หรือไซโล ทัง้ นี้ข้นึ กับ
งบประมาณ ความต้องการและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร ความชื้นที่เหมาะสมของเนื้อในภายหลังการอบ คือ
ประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก) เนื้อในจะคลอนแยกจากกะลาไม่แห้งกรอบเกินไปมีความยืดหยุ่นเล็กน้อย
เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียทีม่ ใี ช้กนั ทัวไป
่ มี 3 แบบ คือ แบบไซโล แบบกระบะ และแบบชัน้ ถาด
1. แบบไซโล มีใช้ในโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ มีปริมาณผลมะคาเดเมียมากการอบด้วยไซโล อุณหภูมใิ นการ
อบเริม่ ที่ 38oc 1- 2 วัน 42oc 1- 2 วัน 46oc 1- 2 วัน 48oc 1- 2 วัน 52oc 1- 2 วัน รวมเวลาอบสาหรับไซโลความจุไม่
เกิน 13 ตัน ใช้เวลาอบ 7-10 วัน ไซโลทีม่ คี วามจุมากกว่า 13 ตัน ก็จะใช้เวลาอบมากกว่า 10-15 วัน เมล็ดเนื้อในคลอน
ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์
2. แบบกระบะ เครื่องอบแบบกระบะดัดแปลงจากเครื่องอบลาไยมีชุดสลับลมร้อน ความจะ 1-2 ตัน ใช้
อุณหภูมอิ บที่ 55-60oc เวลาอบ 2-3 วัน เมล็ดเนื้อในคลอน ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์
3. แบบชัน้ ถาด เครื่องอบแบบชัน้ ถาด มีตงั ้ แต่ความจุ 30 กิโลกรัม ถึง 300 กิโลกรัม เชือ้ เพลิง อาจเป็ นแก๊ส
หรือไฟฟ้า อุณหภูมทิ ใ่ี ช้อบ 55-60oc เวลาอบ 3-5 วัน เมล็ดเนื้อในคลอน ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์
เครือ่ งอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุน
เครื่องต้นแบบสร้างโดยสมมุตฐิ านให้การอบมะคาเดเมียเหมาะสมยิง่ ขึน้ ใช้เวลาในการอบสัน้ ลงแต่ได้เมล็ด
คลอนสูงขึน้ โดยออกแบบให้มตี ะแกรงหมุนสาหรับใส่เมล็ดมะคาเดเมีย 2 แบบ คือ แบบ ทรงกระบอก 8 เหลีย่ ม และ
แบบทรงกระบอกกลม ความจุเปรียบเทียบ 3 ระดับ คือ 100, 120 และ 150 กิโลกรัม กาหนดอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ทดสอบอบ 3
ระดับ คือ 50, 55 และ 60 oc ความเร็วรอบหมุนถังบรรจุเมล็ด ที่ 1.5, 3 และ 5 รอบ ระยะเวลาทีใ่ ช้อบจะพิจารณาที่
ความชืน้ สุดท้าย คือประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก)
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ภาพที่ 3 เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุนตัวต้นแบบ สร้างทดสอบเปรียบเทียบตะแกรงเหลีย่ มและตะแกรงกลม

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอปุ กรณ์
1. เครื่องอบแบบหมุน ใช้แก๊สเป็ นเชือ้ เพลิง ต้นกาลังขับหมุนเป็นมอเตอร์เกียร์บ๊อกปรับความเร็วรอบได้
2. เมล็ดมะคาเดเมียคละขนาด ปริมาณ 100 กิโลกรัม
3. เครื่องวัดอุณหภูมดิ จิ ติ อลแบบมีหวั วัดต่อสาย
4. เครื่องวัดอุณหภูมดิ จิ ติ อลแบบอินฟราเรด
5. เครื่องชังน
่ ้าหนักแบบเข็ม
6. เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า
7. เครื่องวัดความชืน้ ผลผลิตการเกษตร
8. นาฬิกาจับเวลา
9. ภาชนะรองรับและเก็บรักษา
วิ ธีการศึกษา
1. ศึกษาวิธกี ารอบเมล็ดมะคาเดเมียด้วยเครื่องอบแบบต่างๆ
2. ศึกษาสรีระ โครงสร้าง และข้อจากัดเมล็ดมะคาเดเมีย
3. ออกแบบ เขียนแบบ และสร้างเครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุน
4. ทดสอบอบทีป่ ริมาณต่างกัน 3 ระดับ คือ 100 120 และ150 กิโลกรัม
5. ทดสอบอบทีค่ วามเร็วรอบต่างกัน 3 ระดับ คือ 1.5 3 และ5 รอบ
6. ทดสอบอบทีอ่ ุณหภูมติ ่างกัน 3 ระดับ คือ 50 55 และ60 องศาเซลเซียส
7. สุม่ ตัวอย่างตรวจวัดความชืน้ เนื้อในเมล็ดทุก 5 ชัวโมง
่
8. ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อในคลอนแยกจากกะลาภายหลังเสร็จสิน้ การอบ
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ตารางการทดสอบเบือ้ งต้น
ตารางที่ 1 เมล็ดคละขนาดและสายพันธุ์ ของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเชียใหม่(ฝาง)
น.น.ก่อนอบ น.น.หลังอบ เวลาอบ เมล็ดคลอน ใช้แก๊ส ใช้ไฟฟ้ า
ครังที
้ ่
(กก.)
(กก.)
(ชม.)
(%)
(กก.)
(หน่ วย.)
1
142.2
110.5
19
53.8
8.4
4
2
109.1
97.2
18
52.2
8
4
3
100
88.5
18
53
8
4
เฉลีย่
117.1
98.7
18.3
53
8.1
4
ตารางที่ 2 เมล็ดคละขนาดและสายพันธุ์ ของศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียใหม่
น.น.ก่อนอบ น.น.หลังอบ เวลาอบ เมล็ดคลอน
ครังที
้ ่
(กก.)
(กก.)
(ชม.)
(%)
1
120
105
18
54.2
2
100
88.2
17
51
3
100
88.4
16
53.4
เฉลีย่
106.7
93.9
17
52.9

ใช้แก๊ส
(กก.)
8
7.4
7
7.5

ใช้ไฟฟ้ า
(หน่ วย.)
4
4
3
3.7

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ

ผลการทดสอบเบือ้ งต้น
จากตารางการทดสอบเบื้องต้น พบว่า เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุน มีแนวโน้มว่าสามารถอบลด
ความชืน้ เมล็ดมะคาเดเมียได้ในเวลาทีส่ นั ้ ลง และเนื้อในเมล็ดคลอนสูงขึน้ คือ ใช้เวลาอบ ประมาณ 17-18 ชม. และเนื้อ
ในเมล็ดคลอน ประมาณ 53 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเครื่องอบแบบเดิมมากกว่า 2 เท่า และเวลาอบสัน้ กว่าเดิมมากกว่า 4
เท่า สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงแก๊ส ประมาณ 7.8 กก.ๆ ละ 20 บาท คิดเป็ นเงิน 156 บาท สิน้ เปลืองค่าไฟฟ้า 4 หน่ วยๆ ละ
3.75 บาท คิดเป็ นเงิน ประมาณ 15 บาท คิดเป็ นค่าใช้จ่ายรวม 171 บาท
ภายหลังได้ทาการออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุนเครื่องใหม่ โดยปรับเปลีย่ น
เพิม่ เติมให้มีฉนวนกันความร้อนรอบด้าน มีช่องป้อนเมล็ดที่ฝาครอบด้านบน และช่องออกเมล็ดด้านล่างเพิม่ ความ
สะดวกยิง่ ขึน้ ชุดมอเตอร์ขบั หมุนถังอยู่ใกล้เพลาถังมากกว่าเดิม มีชุดจุดหัวเตาอินฟราเรดแบบอิเลคทรอนิกส์ และมีตู้
สวิทช์บอร์ดควบคุมการทางานทุกระบบของเครื่องอบ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุนทีส่ ร้างและพัฒนาขึน้ ใหม่
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาทดสอบเครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบหมุน สามารถอบลดความชืน้ เนื้อในเมล็ด จากความชืน้
ก่อนอบ ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก) เหลือความชืน้ หลังอบ ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์(มาตรฐานเปี ยก)
ปริมาณที่เหมาะสม คือ 100-120 กิโลกรัม ความเร็วรอบที่เหมาะสม คือ 1.5-3 รอบ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม คือ 55-60
องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ เฉลี่ย 16 ชัวโมง
่
ซึ่งน้อยกว่าเครื่องอบแบบเดิม มาก และยังพบว่าเนื้อในเมล็ดมะคาเมีย
คลอนแยกจากะลา เฉลีย่ 53 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าการอบแบบเดิม
ตารางการทดสอบเครือ่ งที่สร้างและพัฒนาใหม่
ตารางที่ 3 เมล็ดคละขนาดและสายพันธุ์ ของ บ.โปง่ แยงการเกษตร ต.โปง่ แยง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
น.น.ก่อนอบ น.น.หลังอบ เวลาอบ เมล็ดคลอน ใช้แก๊ส
ใช้ไฟฟ้ า
ครังที
้ ่
(กก.)
(กก.)
(ชม.)
(%)
(กก.)
(หน่ วย.)
1
100
89.0
16
53.8
7
3
2
100
88.6
17
52.2
7.4
3
3
100
88.5
16
53.0
7
3
4
100
88.5
16
54.4
7
3
5
100
88.2
17
53.2
7.4
3
6
100
88.3
16
51.2
7
3
7
100
88.5
16
52.6
7
3
8
100
88.3
16
53.5
7
3
9
100
89
15
55.2
6.6
3
10
100
88.6
16
52.4
7
3
11
100
88.3
15
51.6
6.6
3
12
100
88.5
16
53.2
7
3
เฉลีย่
100
88.5
16
53.0
7
3

หมายเหตุ

วิ จารณ์ และสรุปผล
การอบลดความชืน้ มะคาเดเมียมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือต้องการให้เนื้อในเมล็ดคลอน ก่อนนาไปกะเทาะกะลา
ซึ่งจะช่ว ยเพิ่มโอกาสในการกะเทาะให้ได้เนื้อ ในเต็ม เมล็ดสูง ขึ้น เครื่องอบที่ใช้อยู่ใ นปจั จุบ ัน มี 3 แบบ คือ ไซโล
เครื่องอบแบบกระบะ และเครื่องอบแบบชัน้ ถาด ทุกแบบจะใช้เวลาอบนานกว่าและต้นทุนสูงกว่า การพัฒนาเครื่องอบ
หมุนให้เหมาะสมสาหรับการอบมะคาเมียเป็ นเรื่องใหม่ แต่ให้ผลการศึกษาทดสอบทีด่ ี คือใช้เวลาอบสัน้ ลง และเมล็ด
คลอนสูงขึน้ เวลาอบทีส่ นั ้ ลงเหลือเพียง 16 ชัวโมง
่
ทาให้ไม่จาเป็ นต้องจ้างแรงงานเฝ้าเครื่อง และค่าใช้จ่ายโดยรวมถูก
ลง เมล็ดเนื้อในที่คลอนสูงขึน้ ทาให้สามารถกะเทาะได้เนื้อในเต็มเมล็ดเพิม่ มากขึน้ ด้วย ราคาเนื้อในเต็มเมล็ด สูงกว่า
1,000 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ต่อไปคือ เครื่องอบหมุนตัวต้นแบบนี้สามารถอบเมล็ดมะคาเดเมียได้ครัง้ ละ
100-120 กิโลกรัม ซึง่ พอเหมาะเกษตรกรรายย่อยทีม่ กี าลังผลิตไม่มากอาจจะกะเทาะกะลาได้หมดใน 1-2 วัน ถ้าเป็ น
กลุ่มเกษตรกร หรือผูป้ ระกอบการทีม่ แี รงงานและกาลังการผลิตมาก อาจขยายขนาดเครื่องให้ใหญ่ขน้ึ สามารถอบได้ครัง้
ละ 300-500 กิโลกรัมก็ได้
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เครื่องเติ มอากาศที่ผิวน้าใช้พลังงานร่วมสาหรับบ่อเลีย้ งปลา
The surface aerator used energy combines for pond fish
ปรีชา มหาไม้ 1* วรวุฒ ิ วิรยิ ะ1 และ พิสุทธิ ์ เพชรสุวรรณ์2
Preecha Mahamai1* Walrawuth Viriya1 and Pisut Phechsuwan2
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้นาเสนอการออกแบบสร้างเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้าขนาดเล็กสาหรับเพิม่ ปริมาณออกซิเจน
ทีล่ ะลายในน้านาไปใช้กบั บ่อเลีย้ งปลาทีเ่ ป็ นบ่อดินขนาด 20 ตารางเมตร จุดเด่นของเครื่องเติมอากาศ คือ ใช้พลังงาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนมาจากพลังงานกลที่หมุนใบกังหัน ใช้เวลาในการ
ทดสอบเป็ นเวลา 8 ชัวโมงท
่
าการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ าทุก 2 ชัวโมง
่
จากบ่อทีใ่ ช้เครื่องเติมอากาศ
เปรียบเทียบกับบ่อทีไ่ ม่เติมอากาศจากการทดสอบพบว่า ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ าเฉลีย่ ต่อชัวโมงเพิ
่
ม่ ขึน้ 1.51
มิลลิกรัมต่อลิตร กาลังไฟฟ้าทีจ่ ดั เก็บได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลีย่ 50 วัตต์ กาลังไฟฟ้าที่จดั เก็บได้จากชุดแปรผัน
กาลังไฟฟ้าเฉลีย่ 4.85 วัตต์
คาสาคัญ: เครื่องเติมอากาศผิวน้า เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน

Abstract
This article presents to design the surface aerator with small and low cost for increasing the amount
of dissolved oxygen in water to a fish pond. The pond size of 20 square meters. The highlight of the aerator
is used renewable energy and electrical energy transformed from mechanical energy to spin the turbine
blades. Take eight hours in test and measurement of dissolved oxygen every 2 hours. The experimental
results that average dissolved oxygen per hour in the water increased 1.537 milligrams per liter. Power
collected from solar cells 50 watts average and the electrical power collected from the generator averaged
4.85 watts.
Keywords: Surface aerator, solar cell, renewable energy
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บทนา
ในปจั จุบนั การทิง้ ขยะของเสียหรือสารเคมีจากภาคครัวเรือนหรือจากภาคอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ าทาให้เกิด
การปนเปื้ อนของ โลหะหนัก สารแขวนลอย และ สารอินทรีย์ ส่งผลให้น้ าเน่ าเสีย [ 1 ] ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน
การอุปโภคได้รวมถึงภาคเกษตรกรรม เช่นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาหรับ การเพาะปลูก
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจากบ่อดินตามธรรมชาติท่มี จี านวนมาก ก็ได้รบั ผลกระทบจากปญั หาของน้ าที่ไม่สะอาด
ผลผลิตเนื้อของปลามีกลิน่ สาบโคลนตม และปลาไม่ได้ขนาด [ 2 ] เกิดจากจุลนิ ทรียไ์ ม่สามารถย่อยสลายเศษอาหาร
และสิง่ ปฎิกลู ทีอ่ ยู่ในน้าได้สาเหตุมาจากปริมาณของออกซิเจนในน้าต่ากว่าค่ามาตรฐานทาให้เกษตรกรประสบปญั หาใน
การจาหน่ายสูท่ อ้ งตลาด
งานวิจยั นี้จงึ มีแนวคิดสร้างเครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ น้ าขนาดเล็ก ภาคสนาม สาหรับบ่อเลีย้ งปลาตามธรรมชาติ
ใช้แสงอาทิตย์ท่แี ปรเปลี่ยนเป็ นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงาน ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่ถูก
แปรเปลีย่ นมาจากพลังงานกลทีห่ มุนใบกังหันการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้าจะใช้วธิ ขี องการไตรเตรต

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพิม่ ปริมาณออกซิเจนในน้าของบ่อปลาลดการเน่าเสีย
นาพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ศึกษาและออกแบบการสร้างเครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ น้าขนาดเล็กทีใ่ ช้พลังงานทดแทนเป็ นแหล่งพลังงาน
นาไปใช้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลาและเลีย้ งกุง้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. ออกแบบโครงสร้างเครือ่ งเติ มอากาศ
โครงสร้างเครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ น้าประกอบด้วย 6 ส่วนประกอบหลัก คือ
1.1 โครงสร้างส่วนฐาน
การทีจ่ ะนาเครื่องมาลอยทีผ่ วิ น้าได้นนั ้ จะต้องกาหนดการรับน้าหนักของเครื่องทัง้ หมดซึง่ โครงสร้างส่วนฐานจะ
ใช้ท่อ PVC เป็ นส่วนประกอบหลักโดยกาหนดน้ าหนักทัง้ หมดของเครื่องที่ 40 กิโลกรัมใช้ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วความยาวท่อทีใ่ ช้ยาวด้านละ 1 เมตรโดยคานวณปริมาตรของท่อ PVC ตามสมการที่ 1
(1)
กาหนดให้
คือ ปริมาตรของท่อ PVC
คือ รัศมีของท่อ PVC
คือ ความยาวของท่อ PVC
โดยปริมาตรทัง้ หมดของเครื่องคานวณได้ตามสมการที่ 2
น้ าหนักรวมเครื่องทัง้ หมด
ปริมาตรของท่อ
น้ าหนักที่ทดสอบ

กาหนดให้
คือ ปริมาตรทัง้ หมดของเครื่อง
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(2)

จากนัน้ ทาการทดสอบสภาพการลอยโดยน้าหนักทีท่ าการทดสอบอยู่ท่ี 30 กิโลกรัมดังภาพที่ 1 สภาพการลอยตัวของ
ท่อ PVC ส่วนทีอ่ ยู่บนน้าและส่วนทีจ่ มน้าจะต้องอยู่ในระดับกึง่ กลางท่อ

ภาพที่ 1 ทดสอบการลอยตัวของท่อ PVC
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบไปเป็ นส่วนประกอบในการออกแบบโครงสร้างทัง้ หมดของเครื่องเติมอากาศดังภาพที่ 2
ทาการตัดท่อตามขนาดประกอบส่วนฐานทีส่ มบูรณ์ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การออกแบบโครงสร้างเครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ น้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
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ภาพที่ 3 โครงสร้างส่วนฐานทีส่ มบูรณ์
1.2 โครงสร้างวงล้อตีน้า
วงล้อตีน้าใช้ท่อโลหะเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 นิ้วตัดตามความยาว 8 เซนติเมตรจานวน 5 ท่อนเชื่อมติดกับท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วเป็ นลักษณะ วงล้อห้าแฉกดังภาพที่ 4 นาท่อ PVC ตัดตามขนาด 7x 10 เซนติเมตร ยึดติด
กับวงล้อทาการเจาะรูเพื่อลดแรงต้านทีผ่ วิ น้าซึง่ ถ้าไม่เจาะรูจะทาให้มอเตอร์สญ
ู เสียกาลังมากขึน้ วงล้อทีส่ มบูรณ์แสดงดัง
ภาพที่ 5

ภาพที่ 4 วงล้อกังหันสาหรับตีน้า

ภาพที่ 5 วงล้อตีน้าทีส่ มบูรณ์

1.3 อัตราเฟืองทดชุดขับวงล้อตีน้า
อัตราทดเฟื องสามารถหาได้จากจานวนฟนั เฟื องหรือจานวนรอบหมุนของเฟื องตามหารด้วยจานวนฟนั หรือ
จานวนรอบหมุนของเฟืองขับตามสมการที่ 3
(3)
กาหนดให้
คือ อัตราการทดเฟือง
คือ จานวนฟนั เฟืองของเฟืองตาม
คือ จานวนฟนั เฟืองของเฟืองขับ
การหาจานวนรอบหมุนของเฟืองขับและเฟืองตามสามารถหาได้ตามสมการที่ 4
(4)
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กาหนดให้
คือ จานวนรอบหมุนของเฟืองขับ
คือ จานวนรอบหมุนของเฟืองตาม
งานวิจยั นี้ใช้อตั ราทดเฟืองแบ่งเป็ น 2 ส่วน คืออัตราทดเฟืองของมอเตอร์ ชุดขับวงล้อคานวณตามสมการที่ 3
โดยใช้เฟื องขับ 9 ฟนั เฟื องตาม 36 ฟนั จะได้อตั ราทดเฟื องเท่ากับ 1 : 3.55 หาความเร็วรอบหมุนของเฟื องตามจาก
สมการที่ 4 จะได้ความเร็วรอบที่ 57 รอบต่อนาที ส่วนอัตราทดเฟื องของชุดผลิตสัญญาณไฟฟ้าหรือเจนเนอร์เรเตอร์
คานวณตามสมการที่ 3 โดยใช้เฟืองขับ 44 ฟนั เฟื องตาม 11 ฟนั จะได้อตั ราทดเฟื องเท่ากับ 1 : 0.25 หาความเร็วรอบ
หมุนของเฟืองตามจากสมการที่ 4 จะได้ความเร็วรอบที่ 225 รอบต่อนาทีแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การวัดความเร็วรอบจากเทคโคมิเตอร์
1.4 ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์
วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์เป็ นวงจรควบคุมทีส่ ามารถปรับความเร็วการหมุนของวงล้อตีน้าให้มคี วามเร็วที่
เหมาะสมด้วยหลักการของ Pulse Width Modulate ( PWM ) โครงสร้างวงจรดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ชุดปรับความเร็วมอเตอร์แบบ PWM
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1.5 ชุดควบคุมการประจุพลังงาน
ชุดประจุแบตเตอรีจ่ ากแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือ Solar Charger ทาหน้าทีควบคุมการประจุพลังงานไฟฟ้าทีม่ าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่เมื่อพลังงานไฟฟ้าที่จดั เก็บในแบตเตอรี่เต็มวงจรจะทาการตัดการประจุพลังงานเพื่อ
เป็ นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรีจ่ นกว่าระดับพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรีล่ ดลงถึงระดับทีป่ ระจุพลังงานชุดประจุ
ก็จะทาการต่อวงจรประจุพลังงานเข้าสูแ่ บตเตอรีอ่ กี ครัง้ แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ชุดควบคุมการประจุพลังงานแบตเตอรี่
1.6 ชุดเปลีย่ นพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า
ชุดเปลีย่ นพลังงานกลเป็ นไฟฟ้าทาหน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานกลทีห่ มุนวงล้อกังหันให้เป็ นพลังงานไฟฟ้านากลับมาทาการ
ประจุแบตเตอรีเ่ พื่อเป็ นพลังงานเสริมเพื่อให้เครื่องเติมอากาศสามารถใช้งานได้ยาวนานขึน้ ดังภาพที่ 9 ประกอบชุดเติม
อากาศทีส่ มบูรณ์ดงั ภาพที่ 10

ภาพที่ 9 เจนเนอร์เรเตอร์

ภาพที่ 10 โครงสร้างเครื่องเติมอากาศทีส่ มบูรณ์

2. การตรวจวัดปริมาณออกซิ เจนในน้า
การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolve Oxygen : DO) นัน้ เพื่อดูว่าน้ ามีความเหมาะสม
หรือไม่ต่อการดารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ในน้ าโดยทัวไปจะมี
่
การตรวจสอบได้อยู่ 2 วิธคี อื การใช้เครื่องมือวัดโดยตรง
เรียกว่า DO Meter [ 3 ] และวิธกี ารใช้สารเคมีวเิ คราะห์โดยการไตรเตรทงานวิจยั นี้ใช้วธิ กี ารไตรเตรทด้วย Azide
Modification โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อปลาที่ต้องการทดสอบโดยใช้ขวด BOD ระวังไม่ให้มีฟองอากาศและห้ามถูก
แสงแดดดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 น้าจากบ่อปลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ
2. เติมสารละลาย manganese sulfate 2 มิลลิลติ ร และสารละลาย alkali-iodide-azide 2 มิลลิลติ ร โดยขณะ
เติมให้ปลายปิ เปตอยู่ใต้น้ า ปิ ดฝาขวดอย่าให้เกิดฟองอากาศภายในขวดคว่าขวดไปมาหลายๆครัง้ เพื่อให้สารละลาย
ผสมกันตัง้ ทิง้ ไว้ให้ตกตะกอนดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 เติมสารละลาย manganese sulfate และสารละลาย alkali-iodide-azide
3. เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 มิลลิลติ ร ให้ไหลลงไปข้างๆคอขวดปิ ดฝาขวดคว่าขวดไปมาหลายๆครัง้ ทิง้ ไว้
จนตะกอนละลายหมดตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13 การเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น
4.ตวงสารละลายทีไ่ ด้มาในปริมาตร 203 มิลลิลติ ร นาไปไตรเตรทด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต
0.025 N โดยสีของสารละลายจะเปลีย่ นจากสีเหลืองเข้มเป็ นสีเหลืองอ่อนเติมน้ าแป้งลงไป 2-3 หยดจะได้สารละลาย
กลายเป็ นสีน้าเงินเข้มดังภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 สารละลายหลังการเติมน้าแป้ง
5. ทาการไตรเตรทต่อจนกระทังสี
่ น้ าเงินหายไปดังภาพที่ 15 บันทึกสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต
0.025 N ทีใ่ ช้ไป

ภาพที่ 15 การเปลีย่ นสีของสารหลังการไตรเตรท
6. นาปริมาตรของน้าและสารละลายแทนค่าตามสมการที่ ( 5 ) เพื่อหาค่าปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้า
(5)
กาหนดให้
คือ ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้า ( mg/l )
a คือ ปริมาณของสารละลายมาตรฐานโซเดียม
ไธโอซัลเฟตทีใ่ ช้ไป
c คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟต 0.025 N
v คือ ปริมาตรของน้าทีน่ ามาทดลอง
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ผลการศึกษา
1. การประจุพลังงานจากเซลล์แสงอาทิ ตย์
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการประจุพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดขนาด 80W
การทดสอบการประจุพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์
เวลา
กาลังงานไฟฟ้าจาก
ความเข็มของแสง
แรงดันประจุ(V)
กระแสประจุ (A) แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(w/m2)
(W)
8.00 น.
301
18.01
0.56
10.08
9.00 น.

441

20.1

1.5

30.15

10.00น.

722

20.1

2.49

50.05

11.00 น.

818

20

3.08

61.6

12.00 น.

855

20.2

3.48

70.36

13.00 น.

1072

20.4

3.80

77.52

14.00 น.

835

20.1

3.25

65.32

15.00 น.

694

20

2.7

54

16.00 น.

634

19.23

1.98

38.07

การประจุพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านชุดควบคุมการประจุตามตารางที่ 1 ทาการทดสอบเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556 ตัง้ แต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น. สภาพภูมอิ ากาศท้องฟ้าโปร่งมีลมพัดเบาผลการทดสอบพบว่าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดเก็บพลังงานเฉลีย่ เท่ากับ 50 วัตต์ขณะเดียวกันทีเ่ วลา 13.00 น.แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะ
สามารถจัดเก็บพลังงานได้สงู สุดเป็ นผลมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้รบั ค่าความเข้มแสงสูงทีส่ ุดแต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไม่สามารถจัดเก็บพลังงานได้เต็มประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากวัสดุทใ่ี ช้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดแตกต่างกัน
และประสิทธิภาพการแปรผันพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์กแ็ ตกต่างกันตามไปด้วย
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2. การแปรผันพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
ตารางที่ 2 กาลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้จากเจนเนอร์เรเตอร์
การทดสอบการแปรผันพลังงานกลเป็ นไฟฟ้า
เวลา
กาลังงานไฟฟ้าเจนเนอร์เรเตอร์
แรงดันประจุ(V)
กระแสประจุ (A)
(W)
8.00 น.

11.08

0.485

5.37

9.00 น.

11.02

0.480

5.28

10.00 น.

11.01

0.460

5.06

11.00 น.

10.97

0.440

4.82

12.00 น.

10.96

0.438

4.80

13.00 น.

10.94

0.431

4.71

14.00 น.

10.91

0.428

4.66

15.00 น.

10.88

0.420

4.53

16.00 น.

10.80

0.415

4.48

การทดสอบการแปรผันพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้าตามตารางที่ 2 ทาการทดสอบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2556 ประจุแบตเตอรีโ่ ดยตรงโดยไม่ผ่านชุดควบคุมการประจุตงั ้ แต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ผลการทดสอบพบว่าการ
แปรผันกาลังงานกลเป็ นกาลังงานไฟฟ้าของเจนเนอร์เรเตอร์โดยเฉลีย่ เท่ากับ 4.85 วัตต์ กาลังงานทีไ่ ด้ค่อนข้างต่ าเป็ น
ผลมาจากความเร็วรอบของเจนเนอร์เรเตอร์ทส่ี ง่ ผ่านมาจากชุดขับวงล้อกังหันต้นกาลังต่ากว่าทีอ่ อกแบบไว้และเฟื องโซ่
ไม่ได้ขนาดทีเ่ หมาะสมตามทีอ่ อกแบบ
3. การตรวจวัดปริมาณออกซิ เจนที่ละลายในน้า
ตารางที่ 3 ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้า
เวลา
8.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
14.00 น.
16.00 น.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
บ่อทีไ่ ม่ได้เติมออกซิเจน (mg/l)
บ่อทีเ่ ติมออกซิเจน(mg/l)
2.41
2.41
2.54
4.56
4.38
8.23
6.92
10.73
8.26
10.81
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การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้าโดยนาน้าจากบ่อปลาทีท่ ดสอบมาผ่านขบวนการด้วยวิธกี ารไตเต
รทสารเคมีตามขัน้ ตอนข้างต้นผลการทดสอบตามตารางที่ 3 จากผลการทดสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตัง้ แต่
เวลา 8.00 น. – 16.00 น.โดยทาการเก็บตัวอย่างน้าไปทาการทดสอบทุก 2 ชัวโมงเพื
่
่อหาปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายใน
น้ าจากบ่อปลาแบบบ่อดินขนาด 20 ตารางเมตรเปรียบเทียบกันระหว่างบ่อทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องเติมออกซิเจนและบ่อทีใ่ ช้
เครื่องเติมออกซิเจนพบว่าบ่อที่ไม่ได้ใช้เครื่องเติมออกซิเจนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยต่ อชัวโมงเท่
่
ากับ
3.063 มิลลิกรัมต่อลิตรและบ่อทีใ่ ช้เครื่องเติมออกซิเจนปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ าเฉลีย่ ต่อชัวโมงเท่
่
ากับ 4.573
มิลลิกรัมต่ อลิตรดัง้ นัน้ หากเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยพบว่าบ่อที่ใช้เครื่องเติมออกซิเจนมี
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยต่อชัวโมงเพิ
่
ม่ ขึน้ เท่ากับ 1.51 มิลลิกรัมต่อลิตรแสดงให้เห็นความแตกต่างที่
ชัดเจนตามกราฟภาพที่ 16ทัง้ นี้ปริมาณออกซิเจนในน้ายังขึน้ อยู่สภาพภูมอิ ากาศและปริมาณของแสงอาทิตย์

ภาพที่ 16 กราฟเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนในน้า

วิ จารณ์ และสรุปผล
การออกแบบสร้างเครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ น้าขนาดเล็กมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้สาหรับบ่อเลีย้ งปลาทีเ่ ป็ นบ่อดิน
แก้ปญั หาให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลาทีป่ ระสบปญั หาปลาไม่ได้ขนาดและเนื้อปลามีกลิน่ โคลนตมการออกแบบและการ
ทดสอบการทางานเครื่องเติมอากาศทีผ่ วิ น้ าสามารถทางานได้ตามวั ตถุประสงค์ทอ่ี อกแบบไว้โดยสามารถให้ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยต่อชัวโมงเพิ
่
ม่ ขึ้นเท่ากับ 1.51 มิลลิกรัมต่อลิตรเทียบกับบ่อที่ไม่ได้เติมอากาศทาให้
จุลนิ ทรียย์ ่อยสะลายสิง่ ปฏิกูลได้ดที าให้ปลากินอาหารดีขน้ึ พลังงานต้นกาลังทีจ่ ่ายให้กบั เครื่องเติมอากาศใช้พลั งงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย์ซง่ึ เป็ นพลังงานสะอาด แปรเปลีย่ นเป็ นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
จากเจนเนอร์เรเตอร์ทเ่ี ปลีย่ นเป็ นพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนวงล้อกังหันสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามทีอ่ อกแบบแต่
จากการทดสอบการเปลีย่ นเป็ นพลังงานไฟฟ้ายังไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์มปี ระสิทธิภาพต่ าควร
เลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ทัง้ นี้ต้องคานึงถึงงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามมา ส่วนเจนเนอร์เรเตอร์ยงั
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างต่ าเนื่องจากขนาดของเฟื องโซ่ท่หี มุนเจนเนอร์เรเตอร์ยงั มีขนาดที่ไม่เหมาะสมทาให้
จานวนรอบไม่ตรงตามทีอ่ อกแบบ การปรับปรุงควรออกแบบเจนเนอร์เรเตอร์ชนิดรอบต่ ามาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้
เครื่องสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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ผลการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิ จยั โดยการสั ่งงานด้วยเสียง
The Use of Software to Help Provide Information for use in Research by Voice Command
วิรชั กาฬภักดี 1
Wiruch Karapukdee 1
บทคัดย่อ

การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ (1) พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการ
สังงานด้
่
วยเสียง และ (2) เพื่อประเมินผลการใช้งานใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงาน
่
ด้วยเสียง สําหรับวิธกี ารดําเนินการวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกคือการสํารวจด้วย
การสนทนาและการสัมภาษณ์ กับนักวิจ ัย และผู้ช่ วยนัก วิจยั ในมหาวิท ยาลัยเจ้า พระยา ส่วนที่สองคือการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ซึ่ง เป็ นการประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละวิทยาการ
ด้านระบบการรูจ้ ําเสียงพูด ร่วมกับโปรแกรมสเปรดชีต และใช้โปรแกรม Microsoft Visual basic 6.0 เป็ นส่วนเชื่อม
ประสานกับผูใ้ ช้และการโปรแกรมควบคุมการทํางาน และส่วนทีส่ ามผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อสํารวจความ
คิดเห็นในเรื่องของการออกแบบ และการทํางานของซอฟต์แวร์
ผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ทส่ี ามารถบันทึกข้อมูลทีแ่ ปรสภาพจากแบบสอบถาม
มาเป็ นรูปแบบไฟล์ขอ้ มูลดิจติ อล โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ซึ่งในระหว่างการบันทึกข้อมูลจะมีการตรวจสอบค่าของ
ข้อมูล ที่รบั เข้ามาเพื่อป้องกันการผิดพลาดได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนัน้ ผู้ใช้ยงั สามารถแก้ไขข้อมูลตามต้องการได้
โดยง่าย และสามารถนําไฟล์ขอ้ มูลดังกล่าวไปใช้ในการในการวิเคราะห์ หรือประมวลผล โดยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
งานวิจยั เช่น โปรแกรม SPSS , LISREL และ AMOS เป็ นต้น ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
คําสําคัญ: สังงานด้
่
วยเสียง

Abstract

The purposes of this research were (1) development of software to prepare data for use in research.
By voice commands. And (2) to evaluate the software used to prepare data for use in research. By voice
commands. And how to conduct such research. Researchers divided the study into three parts, First is to
explore the conversations and interviews with researchers and assistant researchers in Chaopraya University.
The second part is to develop software to prepare data for use in research. By voice commands. This
application is apply knowledge and technology systems, speech recognition In conjunction with spreadsheet
program and program Microsoft Visual basic 6.0 and used as interfaces to the user and application control.
And the third part of the research model using survey to poll in the design. And functionality of the software.
Result of the study and Development, software can convert data from the query to digital data file
format. By voice commands. During recording, the data will have to check the incoming data to prevent errors
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automatically. The user can also edit the information want easily. Such data can be used in the analysis or
processed by the software research programs such as SPSS, LISREL, and AMOS, etc. to meet the objectives set.
Key words: voice commands

บทนํา

ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั มนุษย์ได้พยายามแสวงหาความสุข และความสะดวกสบายให้กบั ตนเองอยู่ตลอดเวลา
จึงก่อให้เกิดเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องมากมายจากหลายบุคคลเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการดังกล่าว บ้างก็เพื่อพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ หรือบ้างก็เพื่อช่วยแก้ปญั หา ซึง่ ก็จะเห็นอยู่บ่อยครัง้ ทีม่ กี ารผลิตและใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆสําเร็จ และบรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ในการผลิตผลงานวิจยั นัน้ มีหลายกระบวนการด้วยกันซึ่งมีขบวนการหนึ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ก็คือ
ขบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยเฉพาะถ้ามีกลุ่มตัวอย่างมากก็จะใช้เวลามากตามไปด้วย ยิง่ ถ้าผูท้ ท่ี ํา
หน้าทีจ่ ดั เตรียมข้อมูลไม่มที กั ษะทางด้านการพิมพ์ดว้ ยแล้วก็จะทําให้ยงิ่ เสียเวลาไปกับขบวนการนี้มากยิง่ ขึน้
ภัสสรนันท์ อเนกธรรม [6] ได้กล่าว Speech Recognition เป็ นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถแปลง
เสียงพูด (Audio File) เป็ นข้อความตัวอักษร (Text) โดยสามารถแจกแจงคําพูดต่างๆ ทีม่ นุ ษย์สามารถพูดใส่ไมโครโฟน
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ และเข้าใจคําศัพท์ทุกคําอย่างถูกต้องเกือบ 100% โดยเป็ นอิสระจากขนาดของกลุ่มคําศัพท์
ความดังของเสียงและลักษณะการออกเสียงของผูพ้ ดู โดยระบบจะรับฟงั เสียงพูดและตัดสินใจว่าเสียงทีไ่ ด้ยนิ นัน้ เป็ นคําๆ
ใด ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทส่ี ามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วให้กบั ขบวนการจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ได้ ดังนัน้ ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าควรจะมีซอฟต์แวร์ทส่ี ามารถอํานวยความสะดวก และรวดเร็ว
ในขบวนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยใช้เทคนิคการสังงานด้
่
วยเสียงเข้ามาช่วย จึงมีความคิดทีจ่ ะศึกษาเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การสังบั
่ นทึกข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยเสียงขึน้ เพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วใน
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั และเป็ นซอฟต์แวร์ตน้ แบบในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

โครงการวิจยั เรื่อง “ผลการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง” นี้เป็ น
การวิจยั เชิงประยุกต์ (Applied research) โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1
การสํารวจข้อมูล ส่ว นที่ 2 การพัฒนา Application Software และส่ว นที่ 3 การประเมิน Application Software ซึ่ง
สามารถอธิบายถึงรูปแบบการวิจยั แต่ละส่วนได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 การสํารวจข้อมูล
การดําเนินการวิจยั ในส่วนแรกนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึง่ ได้สาํ รวจการ
ทํางานในส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์ กับนักวิจยั และผูช้ ่วย
นักวิจยั ในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จํานวน 10 คน เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทํางานในปจั จุบนั ว่ามีการทํางานเป็ น
อย่างไร มีปญั หา และอุปสรรคอะไรบ้าง นอกจากนี้ เนื้อหาในการสนทนาและการสัมภาษณ์ ยังรวมถึงเรื่องความเห็น
ทัศนคติ และความรูส้ กึ ในการทํางานในส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิม รวมทัง้ ปจั จัย
สําคัญทีจ่ ะนําไปสูก่ ารพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียงด้วย ซึง่ สามารถ
สรุปหัวข้อในการสนทนาและการสัมภาษณ์ได้ทงั ้ หมด 3 หัวข้อใหญ่ คือ
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การทํางานในปัจจุบนั
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ขัน้ ตอนที่ 1
การตรวจสอบและบรรณาธิกร
เป็ นการตรวจสอบเบือ้ งต้น และการบรรณาธิกรข้อมูลในสนาม เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และความแนบนัยของการบันทึก ข้อมูลในแบบสอบถาม สําหรับ
แนวทางการ ควบคุมคุณภาพของการเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์
ขัน้ ตอนที 2
การลงรหัสเป็ นการแปลงคําตอบของแต่ละคําถามในแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
สํารวจ ให้อยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษรทีจ่ ะนําไปใช้ในกระบวนการประมวลผลได้
อย่างสะดวก
ขัน้ ตอนที่ 3
การแปรสภาพข้อมูล
ทําการเปลีย่ นข้อมูลจากแบบสอบถามลงสูต่ วั กลางหรือสือ่ เช่นเทป ดิสก์ (Disk) ฯลฯ
ในรูปแบบไฟล์ขอ้ มูลดิจติ อล เพื่อเตรียมนําไปใช้ในการวิเคราะห์ หรือประมวลผล
ต่อไป (เป็ นการป้อนข้อมูลด้วยมือผ่านทางแป้นพิมพ์)
ขัน้ ตอนที่ 4
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังแปรสภาพ
เป็ นการตรวจเช็คว่าข้อมูลทีเ่ รานําเข้าเก็บไว้ในไฟล์ขอ้ มูลทีจ่ ะวิเคราะห์นนั ้ มีค่าผิด
แปลก สูญหายไปหรือไม่ ซึง่ ต้องทําการตรวจสอบดังนี้
1. มีการคียข์ อ้ มูลซํ้าหรือไม่ ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการคีย์
ข้อมูลตัวอย่างหนึ่ง มากกว่า 1 ครัง้
2. ข้อมูลมีค่าทีส่ ญ
ู หาย (missing) ใดบ้าง เป็ นค่าสูญหายทีไ่ ม่ได้
คีย์ ไม่ทราบค่า หรือค่าสูญหายเป็ นค่าทีเ่ รากําหนดไว้หรือไม่
3. ค่าข้อมูลแต่ละตัวแปร อยู่นอกเหนือจากค่าทีก่ าํ หนดไว้หรือไม่
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งาน
 การแปรสภาพข้อมูลใช้เวลาในการคียข์ อ้ มูลนาน
 การแปรสภาพข้อมูลผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีทกั ษะและความชํานาญด้านพิมพ์ดดี
 เกิดความผิดพลาดในการคียข์ อ้ มูลได้ง่าย
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังแปรสภาพได้ยาก
สิ่ งที่ต้องการในระบบใหม่
 ลดเวลาในการการแปรสภาพข้อมูลให้น้อยลง
 เพิม่ ช่องทางในการป้อนข้อมูล นอกจากการป้อนข้อมูลด้วยมือผ่านทางแป้นพิมพ์
 ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลให้น้อยลง
 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังแปรสภาพได้ง่ายขึน้

396

ส่วนที่ 2 การพัฒนา Application Software
การดําเนินการวิจยั ในส่วนที่สองนี้ผู้วจิ ยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็ นการ
ประยุกต์ ใช้ความรูแ้ ละวิทยาการด้านระบบการรูจ้ ําเสียงพูด (Speech Recognition System) ร่วมกับโปรแกรมสเปรด
ชีต Microsoft Office Excel โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual basic 6.0 เป็ นส่วนเชื่อมประสานกับผูใ้ ช้และการ
โปรแกรมควบคุมการทํางาน ซึง่ ได้ใช้ขนั ้ ตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็ นขัน้ ตอนหลักโดยมีขนั ้ ตอนในการดําเนินงานดังนี้
1. การกําหนดปญั หา (Problem Definition) โดยทําการศึกษาจากข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการเก็บรวบรวมจากสภาพ
การทํางานในปจั จุบนั ว่ามีปญั หา และอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตของปญั หา สาเหตุของ
ปญั หาจากการดําเนินงานในปจั จุบนั และความเป็ นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่
2. การวิเคราะห์ (Analysis)
โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล การดําเนินงานในปจั จุบนั โดยการนํ าความ
ต้องการทีไ่ ด้มาจากขัน้ ตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อทําการพัฒนาเป็ นแบบจําลองเชิงตรรกะ
(Logical Model ) โดยใช้ผงั งานโปรแกรม (Flowchart) แสดงลําดับขัน้ ตอนการทํางานในโปรแกรม
3. การออกแบบ (Design) ทําการออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผูใ้ ช้ของซอฟต์แวร์
4. การพัฒนา (Development) ในการพัฒนา Application Software นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเครื่องมือในการ
วิจยั ซึง่ ประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้
4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium® Dual-Core 2.0 GHz.
- หน่วยความจําหลัก (RAM) 3.0 GB.
- หน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) 250 GB.
- จอภาพชนิด LCT TFT 14”
4.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System)
- Microsoft Windows XP Professional
โปรแกรมสเปรดชีต
- Microsoft Office Excel 2003
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้พฒ
ั นา Software Application (Development Tool)
- Microsoft Visual Basic 6.0
5. การทดสอบ (Testing) ดําเนินการทดสอบโปรแกรมโดยผู้พฒ
ั นาโปรแกรมจะเป็ นผู้ทดสอบเองโดยแบ่ง
ขัน้ ตอนการทดสอบออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
5.1 ทดสอบในระหว่างทีท่ าํ การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ขอ้ มูลจําลอง
5.2 ทดสอบขัน้ สุดท้ายเมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิน้ แล้วโดยใช้ขอ้ มูลจริง
6. การติดตัง้ (Implementation) ในการติดตัง้ Application Software นัน้ ต้องติดตัง้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทม่ี ี
ส่วนประกอบทางด้าน Hardware และ Software ขัน้ ตํ่าดังนี้
6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Pentium® M Processor 1.73 GHz.
- หน่วยความจําหลัก (RAM) ไม่ต่าํ กว่า 512 MB.
- หน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) ไม่ต่าํ กว่า 40 GB.
- จอภาพชนิด LCT TFT 14”
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6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System)
- Microsoft Windows XP Professional
โปรแกรมสเปรดชีต
- Microsoft Office Excel 2003
ส่วนที่ 3 การประเมิ น Application Software
การดําเนินการวิจยั ในส่วนสุดท้ายนี้ผู้วจิ ยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งสํารวจความ
คิดเห็นในเรื่องการทํางานของซอฟต์แวร์ โดยใช้ “แบบสอบถาม” เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ ซึง่ ประกอบด้วย
3 ส่วนคือ
ส่วนแรกการออกแบบ ได้แก่
- การออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์
- สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสม
- สีพน้ื มีความสวยงามเหมาะสม
- ขนาดและสีตวั อักษรมีความชัดเจน
- การจัดวางส่วนประกอบภายในหน้าจอ
ส่วนทีส่ องใช้งาน ได้แก่
- ความถูกต้อง แม่นยําในการทํางาน
- การใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน
- การควบคุมข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
- มีความสมบูรณ์
- มีความน่าเชื่อถือได้
- มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- มีความยืดหยุ่น
- สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- การนําไฟล์จดั เก็บข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนทีส่ าม อุปสรรคและปญั หาในการใช้งาน

ผลการศึกษา

จากการศึกษาข้อมูลขบวนการในการดําเนินงาน ปญั หาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงความต้องการ
ของระบบงานใหม่แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบระบบการทํางานของซอฟต์แวร์ชว่ ยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดย
การสังงานด้
่
วยเสียง โดยใช้ผงั งานโปรแกรม (Flowchart) แสดงลําดับขัน้ ตอนหลัก ๆ ดังนี้
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เริ่ ม
ป้ อนจํานวนหัวข้อข้อมูล

ป้ อนชื่อหัวข้อ

ป้ อนค่าข้อมูลที่สามารถกรอกได้

ไม่ใช่

ป้ อนค่า
เสร็ จสิ้น

ใช่

A

B

ภาพที่ 1 แสดงผังงานโปรแกรมซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง
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A
B

ไม่ใช่

ป้ อนชื่ อ
หัว ข้อ

ใช่
ป้ อนข้อมูล

ป้ อนข้อมูลโดยใช้เมาส์

ระบุตาํ แหน่งที่ตอ้ งการแก้ไข

ป้ อนข้อมูลโดยใช้ไมโครโฟน

ใช่

แก้ไข
ข้อมูล

ไม่ใช่
ไม่ใช่

เสร็ จสิ้ น
การป้ อน

ใช่
สร้างไฟล์ขอ้ มูล

เสร็ จสิ้น
ภาพที่ 2 แสดงผังงานโปรแกรมซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง (ต่อ)
400

ผลการประเมิ น
จากการประเมินผลการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียงกับ
นักวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ทีท่ ดลองใช้งานจํานวน 10 คน โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็นดีมาก
ระดับความคิดเห็นดี
ระดับความคิดเห็นเหมาะสม
ระดับความคิดเห็นพอใช้
ระดับความคิดเห็นควรปรับปรุง

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ (x) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจ ทีม่ ตี ่อ
ซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ด้านการออกแบบ
ด้านการออกแบบ
ผลการประเมิ น
ความหมาย
x

การออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์
สัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสม
สีพน้ื มีความสวยงามเหมาะสม
ขนาดและสีตวั อักษรมีความชัดเจน
การจัดวางส่วนประกอบภายในหน้าจอ

3.60
4.70
4.00
4.90
4.50

S.D.
.699
.483
.000
.316
.527

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ พบว่า ผู้ใช้พงึ พอใจ ขนาดและสีตวั อักษรมี
ความชัดเจนมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.90) ลองลงมาคือสัดส่วนหน้าจอมีความเหมาะสม มีค่าเฉลีย่
อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.70) การจัดวางส่วนประกอบภายในหน้าจอ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.50) สีพน้ื มี
ความสวยงามเหมาะสมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี ( x = 4.00) และการออกแบบหน้าจอมีความคิดสร้างสรรค์มคี ่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับดี
( x = 3.60) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ (x) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจ ทีม่ ี
ต่อซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ด้านการใช้งาน
ด้านการใช้งาน
ผลการประเมิ น
ความหมาย
x

ความถูกต้อง แม่นยําในการทํางาน
การใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน
การควบคุมข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
มีความสมบูรณ์
มีความน่าเชื่อถือได้
มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
มีความยืดหยุ่น
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
การนําไฟล์จดั เก็บข้อมูลไปใช้ประโยชน์

3.30
4.00
4.10
3.50
3.50
3.10
4.40
4.80
4.90

S.D.
.483
.471
.316
.527
.527
.316
.516
.422
.316

เหมาะสม
ดี
ดี
ดี
ดี
เหมาะสม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้มคี วามพึงพอใจการนํ าไฟล์จดั เก็บ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.90) ลองลงมาคือสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง และครบถ้วน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.80) มีความยืดหยุ่น มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.40)
การควบคุมข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี ( x = 4.10) การใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน มีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับดี ( x = 4.00) มีความสมบูรณ์มคี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี ( x = 3.50) มีความน่าเชื่อถือได้ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี
( x = 3.50) ความถูกต้องแม่นยําในการทํางานมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับเหมาะสม ( x = 3.30) และมีความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้งาน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับเหมาะสม ( x = 3.10) ตามลําดับ

วิ จารณ์และสรุปผล

สรุปผลการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิ จยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง
จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านระบบการรู้จําเสียงพูด (Speech Recognition System)
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมสเปรดชีต Microsoft Office Excel เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิจ ัย โดยการสังงานด้
่
ว ยเสีย งนัน้ สามารถพัฒ นา ซอฟต์แ วร์ท่ีส ามารถบัน ทึก ข้อ มูล ที่แ ปรสภาพจาก
แบบสอบถาม มาเป็ นรูปแบบไฟล์ข้อมูลดิจิตอล โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ซึ่งในระหว่างการบันทึกข้อมูลจะมีการ
้
ตรวจสอบค่าของข้อมูลทีร่ บั เข้ามาเพื่อปองกันการผิดพลาดได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนัน้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถแก้ไขข้อมูลตาม
ต้องการได้โดยง่าย และสามารถนํ าไฟล์ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการในการวิเคราะห์ หรือประมวลผล โดยโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับงานวิจยั เช่น โปรแกรม SPSS , LISREL และ AMOS เป็ นต้น ต่อไปได้ ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
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ข้อจํากัดของระบบ
จากการศึกษาซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ได้ประสบปญั หา
ระหว่างการดําเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขณะใช้งานโปรแกรมหากมีเสียงจากภายนอกรบกวนจะทําให้โปรแกรมทํางานผิดพลาด
- ต้องออกเสียงคําสังเป็
่ นภาษาอังกฤษ เช่น One, Two เป็ นต้น ให้ชดั เจนโปรแกรมจึงจะทํางานตามคําสัง่
ได้ถูกต้องแม่นยํา
- หลังจากออกคําสังไปแล้
่
วจะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยโปรแกรมถึงจะทํางานตามคําสัง่
- ผูใ้ ช้ไม่สามารถออกเสียงสังงานซอฟต์
่
แวร์เป็ นภาษาไทยได้
- ซอฟต์แวร์สามารถรับข้อมูลจากการสังงานด้
่
วยเสียงได้เพียง 0 – 9 เท่านัน้
- ซอฟต์แวร์ไม่สามารถรับคําสังหรื
่ อข้อมูลผ่านทางคียบ์ อร์ดได้
- ไม่สามารถบันทึกไฟล์ขอ้ มูลเป็ นประเภทอื่นได้นอกจากประเภท Excel (สเปรดชีต)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั โดยการสังงานด้
่
วยเสียง ทําให้
ั
ทราบว่าประสิทธิภาพการทํางานของระบบรูจ้ าํ เสียงจะขึน้ อยู่กบั ปจจัยหลักได้แก่ เทคโนโลยีการรูจ้ าํ ทีน่ ํามาใช้ เนื้อหาที่
รูจ้ ํา อุปกรณ์ต่อพ่วง และสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่สามารถพัฒนาระบบการรู้จําเสียงได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ เนื่องจาก
• ยังไม่สามารถทําให้คอมพิวเตอร์แยกเสียงทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการรับรูก้ ารพูดแบบต่าง ๆ เช่น การพูด
ภาษาแบบมีสําเนียงการพูดติดขัด การถูกขัดจังหวะในขณะพูด หรือเสียงจากสภาวะแวดล้อม ได้
อย่างสมบูรณ์
• ในภาษาอัง กฤษมักจะมีคําพ้องเสียงอยู่ ซึ่งคําพ้องเสียงนี้ คอมพิวเตอร์จ ะไม่สามารถแยกความ
แตกต่างได้
• ผูใ้ ช้งานแต่ละคนมีวธิ กี ารออกเสียง ทํานองเสียง ลักษณะของเส้นเสียง และการใช้ไวยากรณ์ในการ
พูดแตกต่างกัน จึงไม่สามารถนําเอาลักษณะความแตกต่างดังกล่าวมาไว้ในระบบการรูจ้ าํ ได้ทงั ้ หมด
ดังนัน้ หากมีผทู้ ส่ี นใจจะพัฒนาต่อไปจากนี้กค็ วรพิจารณาในข้อเท็จจริงเหล่านี้

กิ ตติ กรรมประกาศ

รายงานการวิจ ัย ฉบับ นี้ สํา เร็จ ได้ด้ว ยดี เนื่ อ งจากได้ร ับ ความกรุ ณ าให้คํา ปรึก ษาและช่ ว ยแนะนํ า แก้ไ ข
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ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย รัง สินัน ท์ รองอธิก ารบดีอ าวุ โ สฝ่า ยวิช าการ มหาวิท ยาลัย
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แนวทางในการศึกษาค้นคว้า และอ่านเอกสารรายงานวิจยั และได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากรายงานการวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั มอบเป็ นกตัญ�ูบชู าแด่บดิ า มารดา ตลอดจนครูอาจารย์
ทุกท่าน ทีไ่ ด้อบรมสังสอนผู
่
ว้ จิ ยั จนได้มวี นั นี้
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การพัฒนาเกมสุภาษิ ตไทยบนแท็บเล็ต
Development of Thai Proverb Game on Tablet
ณัฐวดี หงส์บุญมี1* กิตติมา จันทะคุณ1 และ ปรียาภรณ์ บุญประเสริฐ1
Nattavadee Hongboonmee1* , Kittima Jantakun1 and Preeyaporn Boonprasert1
บทคัดย่อ
สุ ภาษิ ตไทยเป็ น เอกลัก ษณ์ และความภาคภู มิใจของคนไทยตัง้ แต่ สมัยโบราญ ซึ่งให้ข้อ คิดสอนใจและมี
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ แต่สุภาษิตไทยในปจั จุบนั เป็ นทีร่ จู้ กั และนาไปใช้
น้อยลง จึงควรมีการปลูกฝงั สุภาษิตไทยให้กบั เด็กให้มากขึ้นเพื่อการใช้สุภาษิตไทยอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
คณะผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาเกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ต โดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันเกมสุ
่
ภาษิตไทย
บนแท็บเล็ต โดยแอพพลิเคชันเกมสุ
่
ภาษิตไทยบนแท็ตเล็ตนี้ ประกอบด้วยบทเรียนอธิบายความหมายของสุภาษิตไทยและ
มีเกมให้เล่นเพื่อความสนุ กสนานในระหว่างการเรียนรู้ และจากการประเมินผลแบบสอบถาม ผลการประเมินพบว่า เกม
สุภาษิตไทยนี้ มีภาพประกอบสีสนั สวยงาม และมีเสียงประกอบสร้างความน่ าสนใจและดึงดูดใจให้เกิดความอยากเรียนมาก
ขึน้ ทาให้เป็ นประโยชน์ต่อการเสริมทักษะการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กๆ ไปพร้อมกับความสนุ กสนาน ผลจากการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานได้ค่า 4.42 จากผูใ้ ช้ 23 คน และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ซึง่ ถือว่าเกมสุภาษิตไทยนี้มคี วาม
พึงพอใจอยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: แท็บเล็ต แอนดรอยด์ แอนิเมชัน่ สุภาษิตไทย

Abstract
Thai proverb is unique and the pride of the people since ancient time. The remark moral and
meaningful study. Can be applied to everyday life. But Thai proverb currently known and used less.
Therefore, there should be cultivating Thai proverb to children more to the use of proverbs effectively in the
future. Researchers develop the game Thai proverb on tablet by the aim is to study and develop the
applications game Thai proverb on the tablet. The applications game Thai proverb on the tablet. Include
lessons explain the meaning of the proverb. And have a game to play for fun during learning. According to
the assessment of the questionnaire the result showed that the Thai proverb game have colorful illustrations
beautifully. And the construction of interesting and attractive to want to study more. Be beneficial to enhance
learning skills to children with fun.The assessment of user satisfaction is 4.42 for 23 users and standard
deviation is 0.56 . Which is considered the Thai proverb game satisfaction at a good level.
Keywords: Tablet , Android, Animation , Thai Proverb

1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Department of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanuloke
*
Corresponding author e-mail : nattavadeeho@nu.ac.th
1

405

บทนา
ในปจั จุบนั แท็บเล็ตเป็ นหนึ่งในเทคโนโลยีทม่ี คี วามนิยมและได้เข้ามามีบทบาททางการศึกษาของเด็กไทยมาก
ขึน้ โดยจากนโยบาย One Tablet PC Per Child ของรัฐบาล ซึง่ แท็บเล็ตเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยอานวยความสะดวกและมี
อิทธิพลต่อการดาเนินชีวติ กล่าวได้ว่าแท็บเล็ตเป็ นเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปจั จัยพื้นฐานของการดารงชีวติ ได้เป็ น
อย่างดี เช่น การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การทางาน การเรียนการสอน เป็ นต้น และการพัฒนา แอพพลิเคชัน่
ต่างๆบนแท็บเล็ต ได้เป็ นทีน่ ิยมมากเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึน้ และหนึ่งในแอพพลิเคชัน่
ทีผ่ ใู้ ช้บริการนิยมใช้กนั คือ แอพพลิเคชันเกม
่
เนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าและมีความนิยมในการใช้แท็บเล็ต ก่อให้เกิดปญั หาทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ยกตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาไทยที่ผิดไปจากเดิม การพูดผิด อ่านผิด เขียนผิด และการใช้สุภาษิตไทยที่เป็ นทัง้
เอกลักษณ์และความภูมใิ จของคนไทยได้ลดลงไปเพราะคนสมัยใหม่ไม่เห็นความสาคัญหรือไม่รจู้ กั การใช้สุภาษิตไทย
ทัง้ ทีส่ ภุ าษิตไทยนัน้ มีอยู่มากมาย แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจความหมายของสุภาษิตไทย บางคา หรือบางประโยค
ดังนัน้ จากปญั หาดังกล่าวข้างต้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเกมสุภาษิตไทยเพื่อช่วยให้คนยุค
ใหม่ได้ใกล้ชดิ และรู้จกั สุภาษิตไทยมากขึน้ ได้โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นสื่อกลาง นอกจากจะได้รบั ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
สุภาษิตไทยที่เข้าใจง่ายสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วยังได้รบั ความสนุ กสนาน ความเพลิดเพลิ น เสริมสร้างสมาธิ
สติปญั ญา
วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันเกมสุ
่
ภาษิตไทยบนแท็บเล็ต
แนวคิ ดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาเกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ต คณะผู้ศึก ษาวิจยั ได้ใช้องค์ความรู้ในการศึกษา จากแนวคิดและ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช่เป็ นแหล่งให้ความรูใ้ นการศึกษาและพัฒนาเกมบนบนแท็บเล็ต ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สุภาษิตไทย
2. แอนดรอยด์ (Android)
3. แท็บเล็ต (Tablet)
4. แฟลช (Flash)
5. ActionScript 3.0
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สุภาษิ ตไทย
สุภาษิตไทย (Thailand proverb means) [1] หมายถึง คาพูดทีพ่ ดู ออกมาไม่ว่าจะเป็ นทานอง สานวนโวหาร
หรือคาพังเพย แต่มเี นื้อความหรือความหมายทีด่ ี เป็ นคาตักเตือนสังสอน
่
และสะกิ ดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ คนไทย มัก
หยิบยกคาสุภาษิตไทย มาเป็ นตัวอย่างในการอบรมสังสอนลู
่
กหลาน หรือผู้ท่มี อี ายุน้อยกว่า หรือบางครัง้ ใช้แสดง
เปรียบเทียบประกอบการสนทนา สุภาษิตไทยแบ่งออกเป็ นสองประเภทดังนี้ประเภททีห่ นึ่งเป็ นคาสุภาษิตไทยประเภท
ที่ พูด อ่าน เข้าใจเนื้อความได้ทนั ที เป็ นข้อความสัน้ ๆ กินความลึกซึง้ มีความหมายเป็ นคติคาสอนหรือหลักความจริง
โดยไม่ตอ้ งแปลความหมาย ตีความหมาย เช่น ทาดีได้ดี ทาชัวได้
่ ชวั ่
ประเภทที่สองเป็ นคาสุภาษิตไทยประเภท
ที่ พูด อ่าน หรือฟงั แล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนัน้ ในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะ
ทราบเนื้อแท้ของคาเหล่านัน้ เช่น ผีบา้ นไม่ดผี ปี า่ ก็พลอย
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ความเป็ นมาของสุภาษิ ตไทย
1. ได้มาจากคากล่าวธรรมดา เช่น โตเพราะกินข้าว เฒ่าเพราะกินนาน
2. ได้มาจากคาอุปมาอุปไมย เช่น ขีใ้ หม่หมาหอม หมาเห่าใบตองแห้ง
3. ได้มาจากนิทาน เช่น กระต่ายตื่นตูม (มาจากนิทานอีสป)
4. ได้จากปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตามธรรมชาติ เช่น ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
5. ได้จากประสบการณ์ชวี ติ เช่น ใกล้เกลือกินด่าง หม้อยังไม่ทนั ดา
6. ได้จากการละเล่นต่างๆ เช่น กัดไม่ปล่อย
แอนดรอยด์ (Android)
จักรชัย โสอินทร์ [2] อธิบายว่า แอนดรอยด์เป็ นซอฟต์แวร์ทม่ี โี ครงสร้างแบบเรียงทับซ้อน หรือแบบสแต็ก
(Stack) ซึง่ รวมเอาระบบปฏิบตั กิ าร Middleware และแอพพลิเคชันที
่ ส่ าคัญไว้ดว้ ยกัน เพื่อใช้ทางานบนอุปกรณ์พกพา
เคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต เป็ นต้น การทางานของแอนดรอยด์ มีพน้ื ฐานอยู่บนระบบลินุกซ์
เคอร์เนล (Linux Kermel) ซึง่ ใช้ Android SDK เป็ นเครื่องมือสาหรับพัฒนา แอพพลิเคชันบนระบบปฏิ
่
บตั กิ ารแอน
ดรอยด์ โดยใช้ภาษาจาวาในการพัฒนา แอนดรอยด์ได้เป็ นทีร่ จู้ กั ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดย
ทาง Google ได้ประกาศก่อตัง้ Open Handset Alliance กลุ่มบริษทั ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร 48 แห่ง ที่
ร่ ว มมือ กัน เพื่อ พัฒ นามาตรฐานเปิ ด ส าหรับ อุ ป กรณ์ มือ ถือ ลิข สิท ธิข์ องโค้ด แอนดรอยด์น้ี จะใช้ใ นลัก ษณะของ
ซอฟต์แวร์เสรี เนื่องจากระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์เป็ นซอฟแวร์ระบบเปิ ด จึงอนุ ญาตให้นักพัฒนาหรือผูท้ ม่ี คี วาม
สนใจสามารถดาวน์โหลด Source Code ได้ ทาให้มผี พู้ ฒ
ั นาจากหลายฝ่ายนา Source Code มาปรับแต่งและพัฒนา
สร้าง แอพพลิเคชันบนระบบปฏิ
่
บตั ิการแอนดรอยด์ในรูปแบบของตนเองมากขึน้ โดยสามารถแบ่งประเภทของ
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
1. Android Open Source Project (AOSP) เป็ นระบบแอนดรอยด์ประเภทแรก ทีท่ างบริษัท Google เปิ ด
ให้นา Source Code ไปติดตัง้ และทางานในอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยทีไ่ ม่มคี ่าใช้จ่าย
2. Open Handset Mobile (OHM) เป็ นระบบแอนดรอยด์ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาร่วมกับกลุ่ม Open Handset
Mobile (OHM) ซึง่ บริษทั เหล่านี้จะพัฒนาระบบแอนดรอยด์ในฉบับของตนเอง โดยมีลกั ษณะการแสดงผลและฟงั ก์ชนั
การทางานทีแ่ ตกต่างกัน
3. Cooking เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ทีน่ กั พัฒนาสามารถนา
Source Code จากแหล่งต่างๆ
มาปรับแต่ง ซึง่ การพัฒนาจะต้องปลดล็อคสิทธิ ในการใช้งานอุปกรณ์ก่อนจึงจะสามารถติดตัง้ ได้ ทัง้ นี้ระบบแอนดรอยด์
ประเภทนี้ถอื ได้ว่าเป็ นประเภททีม่ คี วามสามารถสูง เนื่องจากจะได้รบั การปรับแต่งขีดความสามารถต่างๆให้เข้ากันได้
กับอุปกรณ์นนั ้
แท็บเล็ต (Tablet)
แท็บเล็ต [3] คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ และใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็ น
อันดับแรก ออกแบบให้สามารถทางานได้ด้ วยตัวเอง ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมาก หลังจากทาง
บริษทั ไมโครซอฟท์ได้ทาการเปิ ดตัว Microsoft Tablet PC ในปี คริสตศักราช 2001 แต่หลังจากนัน้ ก็เงียบหายไป และ
ไม่เป็ นทีน่ ิยมมากนัก แท็บเล็ต พีซี ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะหรือ Laptops ตรงทีอ่ าจจะไม่มแี ป้นพิมพ์ในการใช้
งาน แต่อาจจะใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแทน (มีแป้นพิมพ์ปรากฎบนหน้าจอใช้การสัมผัสในการพิมพ์) แท็บ
เล็ต พีซี ทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสาหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน
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แฟลช (Adobe Flash)
โปรแกรม Adobe Flash [6] เป็ นซอฟต์แวร์ทช่ี ่วยในการสร้างสื่อมัลติมเี ดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ภาพกราฟิ กทีม่ คี วามคมชัด เนื่องจากเป็ นกราฟิ กแบบเวกเตอร์ (Vector) สามารถเล่นเสียงและวีดโิ อได้และสามารถ
สร้างงานให้โต้ตอบกับผูใ้ ช้ (Interactive Multimedia) มีฟงั ก์ชนส
ั ่ าหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยัง
ทางานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP,
ASP.NET, C/C++ , - C# , C#.NET,VB , VB.NET, JAVA และอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ
ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มขี นาดเล็ก มีผลทาให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้ ยังแปลงไฟล์ไปอยู่ใน
ฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf, eps, ai, bmp , jpg, gif, png เป็ นต้น โปรแกรม Adobe
Flash เริม่ มีช่อื เสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปจั จุบนั ได้ถูกนามาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ
ทาให้การนาเสนอทาได้อย่างน่ าสนใจ นอกจากนัน้ โปรแกรม Adobe Flash ยังสามารถสร้างแอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้
ทางานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทางานได้กบั หลายๆ แพลท
ฟอร์ม
ActionScript 3.0
ActionScript 3.0 [5] คือ จัดเป็ นภาษาแบบ script language เขียนด้วยโปรแกรมแฟลช มีลกั ษณะการเขียน
โปรแกรมเชิงในวัตถุเหมือนกับภาษา JavaScript ใช้เป็ นภาษาทีเ่ พิม่ ความสามารถเชิงโต้ตอบให้กบั การแสดงผล เช่น
การเพิม่ เทคนิคให้กบั ภาพเคลื่อนไหว การทาเกม รองรับการทางานทีเ่ ข้าถึงการควบคุ มการแสดงผลโดยตรง และมี
รูปแบบการทางานทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ กว่า ActionScript 1.0 และ ActionScript 20
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
MPlus Supasit [4] เป็ นโปรแกรมสานวนสุภาษิตไทย ทีท่ างานผ่านโทรศัพท์มอื ถือระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอย์ การทางานของโปรแกรม จะเป็ นการอธิบายถึงความหมายของสานวนสุภาษิต ของแต่ละคา โดยแบ่งเป็ น
หมวดหมู่ตามตัวอักษร โดยหน้าหลักของโปรแกรมจะแบ่งคาสุภาษิตตามพยัญชนะไทย เมื่อคลิกเข้าไปในคาสุภาษิต
แต่ละคา จะปรากฏคาอธิบายความหมายของสานวนสุภาษิตนัน้ ๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม MPlus Supasit
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ดังนัน้ สิง่ ทีง่ านวิจยั เกมสุภาษิตไทยบนแท็ตเล็ต แตกต่างจากโปรแกรม MPlus Supasit คือ การเพิม่ แอนิเมชัน่
ลงไปในแอพพลิเคชัน่ เพิม่ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้กบั แอพพลิเคชัน่ โดยเกมสุภาษิตไทยบนแท็ตเล็ต จะมีแอนิ
เมชัน่ ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยายเพื่ออธิบายความหมายของสานวนสุภาษิตไทย และมีเกมเสริมทักษะให้
ทดสอบความรูท้ งั ้ หมด 3 เกม คือ เกมจับคู่ภาพสุภาษิตไทย ซึง่ จะมีนาฬิกาในการจับเวลาการเล่นเกมด้วย เกมระบายสี
ภาพสุภาษิต และเกมทายชื่อสุภาษิตไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุ กสนานและความเพลิดเพลิน ในการเรียนรู้สานวน
สุภาษิตไทยให้มากขึน้

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
ในการศึกษาและการพัฒนาเกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ต คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษา และพัฒนาแอพพลิเค
ชันบนแท็บเล็ตขึ้นมา เพื่อเป็ นสื่อในการพัฒนาความรู้เรื่องสุภาษิตไทยโดยทาเป็ น แอนิเมชันและเกม
่
เพื่อให้ได้รบั
ความรูพ้ ร้อมความสนุกสนาน โดยมีวธิ กี ารดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
Software
1. ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7
2. Adobe Flash CS 6 สาหรับทาแอนิเมชันและเกมสุ
่
ภาษิตไทย
3. Adobe Photoshop CS5 สาหรับทาไอคอนของเกมสุภาษิตไทย
4. Sound Recorder สาหรับบันทึก เสียงทีใ่ ช้ในเกมสุภาษิตไทย
5. Snappea สาหรับการติดตัง้ แอพพลิเคชันลงแท็
่
บเล็ต
Hardware
1. หน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i5
2. หน่วยความจาแรม 4 GB DDR RAM
3. ฮาร์ดดิสก์ขนาด 500 GB
4. Tablet True Beyond ใช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android 4.1
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลทีไ่ ด้จากการค้นคว้า และทาการวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมได้ดงั นี้
1. ศึกษาคาสุภาษิ ตไทย
2. วิ เคราะห์โครงสร้างของเกม
3. ขัน้ ตอนการวาดภาพประกอบ
4. ขัน้ ตอนการทาอนิ เมชันและเขี
่
ยนโปรแกรม
5. ขัน้ ตอนการนาแอพพลิ เคชันลงเท็
่
บเล็ต
6. ปัญหาที่พบจากการพัฒนาโปรแกรม
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1. ศึกษาคาสุภาษิ ตไทย
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง คณะผู้วจิ ยั ได้เลือกคาสุภาษิตไทยจานวน 10 สานวน มาทาการ
ออกแบบและพัฒนาเป็ นแอพลิเคชันเกมสุ
่
ภาษิตไทยบนแท็ตเล็ต เนื่องจากเป็ นสุภาษิตไทยทีเ่ ป็ นทีร่ ู้ จกั กันเป็ นอย่างดี
มีความหมายเป็ นคติสอนใจและมีความเหมาะสมกับการทาเป็ นอนิเมชัน่ โดยสุภาษิตไทยดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
1.1. ขี่ช้างจับตักแตน
๊
หมายความว่า การลงทุนลงแรงหรือเวลาเป็ นจานวนมาก เพื่อทาในสิง่ ทีจ่ ะ
ได้รบั ผลตอบแทนกลับคืนมาจานวนน้อย
1.2. อ้อยเข้าปากช้าง หมายความว่า สิง่ ทีห่ ลุดลอยไปเป็ นของคนอื่นแล้ว ก็ย่อมจะสูญหรือไม่มีทาง
ได้คนื กลับมาง่าย ๆ
1.3. ปลาสองมือ หมายความว่า การทีค่ นๆหนึ่งทาสิง่ ใดที่ยากพร้อมๆกัน ทาให้ล้มเหลวทัง้ สองสิง่
นัน้
1.4. งมเข็มในมหาสมุทร หมายความว่า การค้นหาอะไรบางอย่างทีห่ ายากในพืน้ ทีก่ ารหานัน้ มี
บริเวณกว้างใหญ่ ซึง่ ยากแก่การหาของให้พบได้
1.5. มือไม่พายเอาเท้าราน้า หมายความว่า การทีบ่ ุคคลหนึ่งไม่ยอมช่วยงานส่วนรวม แต่ยงั ทาตัว
เกะกะการดาเนินงานของส่วนรวม ให้มคี วามลาบากมากขึน้ ไปอีก
1.6. ชี้ โพรงให้ กระรอก หมายความว่า แนะนาหรือบอกเป็ นนัยให้ผู้อ่นื เห็นช่องทางทาผิด หรือเอา
ประโยชน์
1.7. จับปูใส่กระด้ง หมายความว่า การทีค่ น ๆ หนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็ก ๆ โดยพยายามให้อยู่นิ่งๆ
หรือเป็ นระเบียบ แต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
1.8. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง หมายความว่า การรูจ้ กั เสริมแต่งสิง่ ทีไ่ ด้มาโดยธรรมชาติ ให้ดูดี
ยิง่ ขึน้
1.9. เข็นครกขึ้นภูเขา หมายความว่า การทางานที่ยากลาบาก เกินความสามารถของตนเปรียบ
เอาไว้เหมือนกับการเข็น กลิง้ หรือดันให้ครก ซึง่ มีน้ า หนักมาก ให้ขน้ึ ไปบนภูเขาซึง่ มีความสูง เป็ นสิง่ ทีท่ าได้ยากและ
ลาบากยิง่
1.10. แมลงเม่าบิ นเข้ากองไฟ หมายความว่า คนทีเ่ ข้าไปหาเรื่องตาย หรือทาเรื่องทีอ่ นั ตรายอย่างโง่
เขลา
2. วิ เคราะห์โครงสร้างของเกม
จากทีไ่ ด้ศกึ ษาและวิเคราะห์โครงสร้างของเกมสุภาษิตไทย ทาให้ทราบได้ว่า การทางานของระบบเกมที่
กาลังศึกษา สามารถแบ่งเป็ นส่วนการทางานเป็ นส่วนต่างๆ ตามหน้าทีข่ องโปรแกรมในแต่ละฟอร์มดังนี้
1. หน้ าแรก คือ หน้าฟอร์มยินดีตอ้ นรับเข้าสูแ้ อพพลิเคชันเกมสุ
่
ภาษิตไทย
2. เมนูหลัก คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วย ปุม่ สุภาษิตไทยน่ารู้ ปุม่ เกมจับคู่ภาพสุภาษิตไทย ปุ่มเกม
ทายชื่อสุภาษิตไทย ปุม่ เกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างโครงร่างหน้าเมนูหลักของแอพพลิเคชัน่
3. หน้ าเมนูสุภาษิ ตน่ ารู้ คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยปุม่ ให้เลือกเรียนรูส้ ภุ าษิตไทย
4. หน้ าสุภาษิ ตไทยน่ ารู้ คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยแอนิเมชันสุ
่ ภาษิตไทย ความหมายสุภาษิต
ไทย

5. หน้ าแรกของเกมจับคู่ภาพสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยปุ่มเริม่ เล่นเกม ปุ่มเมนู
หลักปุม่ วิธกี ารเล่น
6. หน้ าวิ ธีการเล่นเกมจับคู่ภาพสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยคาอธิบายวิธกี ารเล่น
เกม และปุม่ เมนูหลัก
7. หน้ าเล่นเกมจับคู่ภาพสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 3 ภาพ ป้าย
ชื่อสุภาษิตไทย 3 ป้าย นาฬิกาจับเวลาในการเล่น และช่อง ถูก ผิด

ภาพที่ 3 ตัวอย่างโครงร่างหน้าสุภาษิตไทยน่ารู้
8. หน้ าสรุปของเกมจับคู่ภาพสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยจานวนคะแนน จานวนถูก
และผิด
9. หน้ าแรกของเกมระบายสี ภาพสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 6
ภาพปุม่ เริม่ เล่นเกม ปุม่ เมนูหลัก ปุม่ วิธกี ารเล่น
10. หน้ าวิ ธีการเล่นเกมระบายสี ภาพสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยคาอธิบายวิธกี าร
เล่นเกม และปุม่ เมนูหลัก
11. หน้ า เล่ นเกมระบายสี ภาพสุ ภาษิ ตไทย คือหน้ า ฟอร์ม ที่ประกอบด้วยภาพสุภ าษิต สีสาหรับ
ระบายสี 20 สี ปุม่ เริม่ ใหม่ ปุม่ กลับหน้าแรกของเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย
12. หน้ าแรกของเกมทายชื่อสุภาษิ ตไทย คือหน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยปุ่มเริม่ เล่นเกม ปุ่มเมนูหลัก
ปุม่ วิธกี ารเล่น
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และปุม่ เมนูหลัก

13. หน้ าวิ ธีการเล่นเกมทายชื่อสุภาษิ ตไทย คือ หน้าทีฟ่ อร์มประกอบด้วยคาอธิบายวิธกี ารเล่นเกม

14. หน้ าเล่นเกมทายชื่ อสุภาษิ ตไทย คือหน้าฟอร์มที่ประกอบด้วยอนิเมชันสุ
่ ภาษิตไทย ปุ่มชื่อ
สุภาษิตไทย 3 ปุม่
15. หน้ าคะแนนของเกมทายชื่อสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วย จานวนคะแนน และ
ปุม่ เฉลย
16. หน้ าเฉลยของเกมทายชื่อสุภาษิ ตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วย คาเฉลย และปุ่มกลับ
หน้าแรกของเกม
3. ขัน้ ตอนการวาดภาพประกอบ
หลังจากวิเคราะห์โครงสร้างเกมและออกแบบโครงร่างเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไป คือ การออกแบบและ
วาดภาพประกอบ เช่น การออกแบบและวาดภาพตัวละครพิธกี รหลัก การวาดภาพฉากประกอบ การวาดภาพแอนิ
เมชัน่ เป็ นต้น
การวาดภาพประกอบมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. เลือกรูปภาพทีต่ อ้ งการ

ภาพที่ 4 รูปภาพทีต่ อ้ งการวาด
2. Import รูปลงโปรแกรม Adobe Flash CS6 และสร้างรูปโดยใช้เครื่องมือ Line Tool และ Selection
Tool การสร้างควรแยกเลเยอร์ เช่น เลเยอร์แขน เลเยอร์ขา เพื่อความสะดวกในขัน้ ตอนการทาอนิเมชัน่

ภาพที่ 5 ตัวอย่างลายเส้นทีถ่ ูกสร้างจาก Adobe Flash CS6
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3. ลงสีโดยใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool ตามทีต่ อ้ งการ ให้ครบทุกเลเยอร์

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการลงสีโดยใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool
4. ขัน้ ตอนการทาอนิ เมชันและเขี
่
ยนโปรแกรม
เมื่อได้ออกแบบระบบและวาดภาพประกอบในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือ
การทาใส่ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบ และการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS 6 เป็ น
เครื่องมือ
5. ขัน้ ตอนการนาแอพพลิ เคชันลงเท็
่
บเล็ต
เมื่อได้ทาการพัฒนาเกมสุภาษิตไทย เรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือทดลองนาเกมสุภาษิตไทยไปใช้จริงบน
เท็บเล็ต
6. ปัญหาที่พบจากการพัฒนาโปรแกรม
ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาเกมสุภาษิตไทยแท็บเล็ต คณะผูว้ จิ ยั ได้ประสบปญั หาต่างๆ ดังนี้
1. มีความยากในการวาดฉาก ตัวละคร และการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้ตรงกับทีต่ อ้ งการ
2. รูปแบบตัวอักษรทีแ่ สดงผล ไม่ตรงกับทีก่ าหนด และจัดเรียงตัวอักษรให้เป็ นระเบียบได้ยาก
3. บางครัง้ โปรแกรมทีใ่ ช้มคี วามผิดพลาด ทาให้ผลลัพธ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ

ผลการศึกษา
เมื่อได้ออกแบบและพัฒนาระบบในส่วนต่างๆของโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว และได้ทดลองนามาใช้ได้จริงบนแท็บ
เ
ล็
ต
ซึง่ ได้ผลจากการดาเนินงานดังนี้
ผลการพัฒนาโปรแกรม
1. หน้าแรก แสดงปุม่ เริม่ กดเพื่อเข้าสูเ่ มนูหลัก

ภาพที่ 7 หน้าเมนูหลัก
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2. เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูต่างๆ 4 เมนูได้แก่ สุภาษิตไทยน่ ารู้ เกมจับคู่ภาพสุภาษิต เกมระบายสีภาพ
สุภาษิต เกมทายชื่อสุภาษิต
3. เมนูสภุ าษิตไทยน่ารู้ ประกอบด้วยเมนูสาหรับเลือกฟงั สุภาษิตไทย ปุม่ ถัดไป และปุม่ เมนูหลัก

ภาพที่ 8 ตัวอย่างสุภาษิตไทยน่ารู้
4. หน้าสุภาษิตไทยหน้ารู้ ประกอบด้วย ชื่อสุภาษิตไทย มีแอนิเมชันพร้
่ อมเลียงประกอบ สาหรับอธิบาย
ความหมายของสุภาษิต มีขอ้ ความอธิบายความหมายของสุภาษิต และปุม่ กลับหน้าเมนูสภุ าษิต
5. หน้าเกมจับคู่ภาพสุภาษิตไทย ประกอบด้วยชื่อเกมจับคู่ภาพสุภาษิตไทย ปุม่ วิธกี ารเล่นเกม ปุม่ เริม่ เกม
และปุม่ เมนูหลัก

ภาพที่ 9 หน้าเกมจับคูภ่ าพสุภาษิตไทย
6. หน้าวิธกี ารเล่นเกมจับคู่ภาพสุภาษิตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยคาอธิบายวิธกี ารเล่น
7. หน้าเล่นเกมจับคู่ภาพสุภาษิตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 3 ภาพ ป้ายชื่อสุภาษิต
ไทย 3 ป้าย นาฬิกาจับเวลาในการเล่น และช่อง ถูก ผิด หน้านี้ผเู้ ล่นต้องเลือกภาพสุภาษิตให้ตรงกับชื่อสุภาษิต โดยจะ
มีนาฬิกาจับเวลาในการเล่น พร้อมแสดงผลว่าจับคู่ถูกกีข่ อ้ ผิดกีข่ อ้
8. หน้าสรุปของเกมจับคูภ่ าพสุภาษิตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยจานวนคะแนน จานวนถูก และผิด
9. หน้าแรกของเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย คือ หน้าฟอร์มทีป่ ระกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 6 ภาพ ปุม่ เริม่
เล่นเกม ปุม่ เมนูหลัก ปุม่ วิธกี ารเล่น
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ภาพที่ 10 หน้าสรุปผลเกมจับคูภ่ าพสุภาษิตไทย
10. หน้าแรกของเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย ประกอบด้วยภาพสุภาษิตไทย 6 ภาพ ปุ่มเริม่ เล่นเกม ปุ่ม
เมนูหลัก ปุม่ วิธกี ารเล่น
11. หน้าเล่นเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย ประกอบด้วยภาพสุภาษิต สีสาหรับระบายสี 20 สี ปุม่ เริม่ ใหม่ ปุม่
กลับหน้าแรกของเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย ผูเ้ ล่นสามารถเลือกทีส่ ี แล้วนาไประบายทีภ่ าพสุภาษิตไทย สามารถ
คลิกปุม่ เริม่ ใหม่ได้ ถ้าต้องการระบายสีใหม่ หรือคลิกปุม่ กลับ เพื่อกลับไปหน้าแรกของเกมระบายสีภาพได้

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าเล่นเกมระบายสีภาพสุภาษิตไทย
12. หน้าเล่นเกมทายชื่อสุภาษิตไทย ประกอบด้วย อนิเมชันสุ
่ ภาษิตไทย ปุ่มชื่อสุภาษิตไทย 3 ปุ่ม ผูเ้ ล่นดู
แอนิเมชันแล้
่ ว เลือกสุภาษิตไทยทีต่ รงกับแอนิเมชันนั
่ น้ ๆ เกมทายชื่อสุถาษิตนี้ มีจานวนสุภาษิตไทยให้ทายทัง้ หมด 10
สุภาษิต

ภาพที่ 12 ตัวอย่างหน้าเล่นเกมทายชื่อสุภาษิตไทย
13. หน้าคะแนนของเกมทายชื่อสุภาษิตไทย ประกอบด้วยจานวนคะแนนทีท่ าได้ และปุม่ เฉลยทัง้ หมดของ
เกมทายชื่อสุภาษิต
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ภาพที่ 13 หน้าคะแนนของเกมทายชื่อสุภาษิตไทย
14. หน้าเฉลยของเกมทายชื่อสุภาษิตไทย ประกอบด้วยคาเฉลยทัง้ หมด และปุม่ กลับหน้าแรกของเกม
15.

ภาพที่ 14 หน้าเฉลยของเกมทายชื่อสุภาษิตไทย

วิ จารณ์ และสรุปผล
การประเมิ นผล
เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ได้นาโปรแกรมเกมสุภาษิตไทยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทดลองใช้งาน
จากนัน้ ได้ออกแบบสอบถามขึน้ มา เพื่อพิจารณาเรื่องการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม โดยแบ่งหัวข้อดังนี้
1. เมนูและเครื่องมือมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2. ภาพประกอบสือ่ ความหมายเข้าใจง่าย
3. เสียงประกอบมีความน่าสนใจ
4. สีและการออกแบบมีความน่าสนใจ
5. ความเหมาะสมของเนื้อหา
6. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจเกมสุภาษิตไทยอยูใ่ นระดับ
โดยแบ่งระดับการให้คะแนนจากน้อยที่สุดไปหามากทีส่ ุด (ระดับ 1 ถึง 5) และได้ให้ผใู้ ช้งานทีเ่ กีย่ วข้องมา
ทดลองใช้งานโปรแกรมเกมสุภาษิตไทยบนเท็บเล็ต แล้วทาแบบสอบถามดังกล่าว ผู้ทดลองใช้งานโปรแกรมได้แก่
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจานวน 3 คน และผูใ้ ช้งานทัวไป
่ ได้แก่นิสติ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 20 คน

416

การอภิ ปรายผล
ผลการศึกษา จากการตอบแบบสอบถามในการประเมินความสามารถของโปรแกรม จากการทดลองโดยการ
ให้ผใู้ ช้งานจานวน 23 คน ทาแบบสอบถามและประเมินผลการใช้งานพบว่า อัตราส่วนของระดับความคิดเห็นแสดงเป็ น
อัตราส่วนร้อยละ
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ คิดเป็ นระดับความพึงพอใจ ผลการประเมินระบบได้ค่าคะแนนคิดเป็ น 4.42 จาก
ผูใ้ ช้ระบบ 23 คน และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.56 แสดงว่าระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สามารถอภิปรายจาก
แบบประเมินทีไ่ ด้ดงั นี้
ในหัวข้อเรื่องเมนูและเครื่องมือมีความชัดเจนเข้าใจง่ายนัน้ ผูป้ ระเมินส่วนใหญ่บอกว่าเมนูทใี ช้นนั ้ ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย โดยระดับคะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อนี้อยู่ในระดับดี
ตารางที่ 1 การประเมินผลการทดลองใช้งาน
หัวข้อที่ประเมิ น
1. เมนูและเครื่องมือมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2. ภาพประกอบสือ่ ความหมายเข้าใจง่าย
3. เสียงประกอบมีความน่าสนใจ
4. สีและการออกแบบมีความน่าสนใจ
5. ความเหมาะสมของเนื้อหา
6. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจเกม
สุภาษิตไทยอยู่ในระดับ
เฉลี่ย

ผลเฉลี่ย
4.26
4.39
4.35
4.52
4.43
4.57
4.42

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
SD.
ความพึงพอใจ
0.53
ดี
0.57
ดี
0.63
ดี
0.58
ดีมาก
0.58
ดี
0.50
ดีมาก
0.56

ดี

ในหัว ข้อ เรื่อ งภาพประกอบสื่อ ความหมายเข้า ใจง่ า ยนั น้ ผู้ ป ระเมิน ส่ ว นใหญ่ บ อกว่ า ภาพประกอบสื่อ
ความหมายเข้าใจได้ง่าย โดยระดับคะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อนี้อยู่ในระดับดี
ในหัวข้อเรื่องเสียงประกอบมีความน่าสนใจนัน้ ผูป้ ระเมินส่วนใหญ่บอกว่าเสียงประกอบมีความน่ าสนใจ โดย
ระดับคะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อนี้อยู่ในระดับดี
ในหัวข้อเรื่องสีและการออกแบบมีความน่ าสนใจนัน้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่บอกว่า สีและการออกแบบมีความ
น่าสนใจ โดยระดับคะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อนี้อยู่ในระดับดีมาก
ในหัวข้อเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหานัน้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่ บอกว่าเนื้อหามีความเหมาะสม โดยระดับ
คะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อนี้อยู่ในระดับดี
ในหัวข้อเรื่องของความพึงพอใจของโปรแกรมในภาพรวม ผูป้ ระเมินส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจโปรแกรมเกม
สุภาษิตไทย โดยระดับคะแนนเฉลีย่ ของหัวข้อนี้อยู่ในระดับดีมาก
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
หลังจากทีไ่ ด้ทาการค้นคว้าและพัฒนาเกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ต และได้ทาการทดสอบและประเมินผลการ
ใช้โปรแกรมกับผูใ้ ช้งานจานวน 23 คน โดยแบ่งเป็ นการทดสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 คน และผูใ้ ช้งานทัวไปจ
่ านวน
20 คน พบว่าเกมสุภาษิตไทย ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรูแ้ ละช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องสุภาษิตไทย
ให้กบั ผูใ้ ช้ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากเกมสุภาษิตไทยมีภาพที่มสี สี นั สวยงามและเสียงประกอบทาให้ผใู้ ช้มคี วามสนใจ และ
ได้รบั ความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับเกมสุภาษิตไทย และจากการทดสอบและประเมินผลโปรแกรม มีขอ้ เสนอแนะ
เพิม่ เติมจากผูใ้ ช้งานสรุปได้ดงั นี้
1. เกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ตควรเพิม่ จานวนสุภาษิตให้มากขึน้
2. เกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ตควรมีระดับการเล่นเกม เช่น ระดับง่าย ระดับปานกลาง ระดับยาก
3. เกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ตควรมีปมุ่ เล่นซ้า
4. เกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ตควรมีปมุ่ เล่นและปุม่ หยุดเล่นในหน้าสุภาษิตน่ารู้
5. เกมสุภาษิตไทยบนแท็บเล็ต หน้าเกมทายชื่อสุภาษิตควรใส่คาเฉลยข้อถูกเมื่อผูเ้ ล่น เล่นผิด
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การพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้ าผลการเรียนสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอน
The development of information system for checking the learning progress of
transfer students
สุเมธ พิลกึ 1
Sumate Philuk1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการ
เรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 2) เพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียน
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน เก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบจากอาจารย์ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ประจา
สาขา อาจารย์ทป่ี รึกษา และนักศึกษา เพื่อทราบถึงกระบวนการดาเนินงานปจั จุบนั และความต้องการระบบงานใหม่
การพัฒ นาระบบสารสนเทศ เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ท างด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบใช้ PHP ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์
ผูส้ อน อาจารย์ทป่ี รึกษา หลักสูตร ผลการเรียน และการประมวลข้อมูลดัง กล่าวเป็ นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่ง
สามารถนามาช่ว ยในการตรวจสอบความก้า วหน้ าผลการเรีย น รวมถึง การวางแผนในการเรีย นสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
การประเมินผลระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ใช้
แบบประเมินสารวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริหาร อาจารย์ และนักศึกษา พบว่า ด้านการออกแบบระบบ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศ หลักสูตรเทียบโอน

Abstract
This research has 2 main objectives: 1) to develop information systems for checking the learning
progress of transfer students 2) to evaluate the information system for checking the learning progress of
transfer students. Data collection for system development from teachers of Registration Department, full-time
teachers of each field (program), advisors and students to know more about the present operations process
and the new system requirements.
The development of information systems is applied for the knowledge of information technology and
Internet technology to develop systems by using PHP in Program development and MySQL for database
management. By develop the information systems that can deal with the learning outcomes of students which
consisted with data of students, teachers, advisors, course, school record (grade). Such process data as a
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report format which can be used to assist in monitoring the progress of the study, including the classes
planning for transfer students according to the objectives (that has set).
The evaluation of information system for checking the learning progress of transfer students, using
questionnaire survey the opinion of administrators, teachers, and students found that the system design and
the efficiency of using are in high level of satisfaction.
Key word : Information System, transfer courses

บทนา
มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มวี ตั ถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูง
หลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุ ปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษา รวมทัง้ ดาเนินการวิจยั และให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
จากการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) ตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. ไม่ สามารถเรีย นในหลัก สูต รต่ อ เนื่ อ งได้ พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15
กาหนดให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ได้กาหนด หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
พ.ศ. 2545 คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิขอเที
์ ยบโอนผลการเรียน ต้องมีความรู้พ้นื ฐานตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรีตอ้ งเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึน้ ไป ผูข้ อเทียบโอนผลการเรียนต้อง
เป็ นหรือเคยเป็ นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ อี านาจตามกฎหมายรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการเทียบความรูแ้ ละโอนหน่วยกิตภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี
(1) เป็ น รายวิช าหรือ กลุ่ ม รายวิช าในหลัก สูต รระดับ อุ ด มศึก ษาหรือ เทีย บเท่ า ที่ท บวงมหาวิท ยาลัย หรือ
หน่วยงานรัฐทีม่ อี านาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาทีม่ เี นื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่
ขอเทียบ
(3) เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาทีส่ อบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00
หรือเทียบเท่า
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสีข่ องจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่
รับโอน
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาทีเ่ ทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นามาคานวณแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทีร่ บั โอนอย่างน้อยหนึ่งปี การศึกษา
(7) ในกรณี ท่ีสถาบัน อุ ด มศึก ษาเปิ ดหลัก สูต รใหม่ จ ะเทีย บโอนนัก ศึก ษาเข้า ได้ไ ม่ เ กินกว่ า ชัน้ ปี แ ละภาค
การศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้มนี กั ศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบแล้ว
ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมีดงั นี้
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ณัฐพล จีนุพงศ์ [4] ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
เข้าสู่การศึกษาในระบบ การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาระบบ เทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ผูเ้ รียนใช้ระบบเทียบโอนผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์จาก 4 แหล่ง
ได้แก่ 1) การฝึ กอบรม 2) ประสบการณ์การทางาน 3) ผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น และ 4) จากใบประกอบ
วิชาชีพ ระบบการเทียบโอนโดย การใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ ผ่านการประเมินและตรวจสอบจาก
คณะ ผูท้ รงคุณวุฒดิ ว้ ยการสัมมนาประชาพิเคราะห์ (Focus Group) และมีความเห็นสอดคล้องกัน เว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
ผ่านการประเมินและตรวจสอบความเห็นสอดคล้องจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รบั การแต่ งตัง้ จากสถาบันการศึกษา
เช่นกัน ระบบการเทียบโอนโดยการใช้แฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ได้นาไปทดลองใช้กบั นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ขอเทีย บโอนความรู้แ ละ ประสบการณ์ เ ข้า เรีย นหลัก สูต รอุ ต สาหกรรมศาสตร์บ ัณฑิต สาขาการจัด การผลิต ทาง
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการใช้ แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับ “ดี”
ชนิกา หล้าโน [2] ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บา้ น อาเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้าน อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม สามารถจัดการและรายงานข้อมูลสารสนเทศและการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ดูแลระบบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหมู่บา้ น พนักงานบัญชี สามารถเพิม่ ลบ แก้ไข สืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานงบการเงินได้ ผล
การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.59 มีประสิทธิภาพดีมาก แสดงให้เห็นว่าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บา้ น อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
นิพนธ์ น้าเงินสกุลมี [7] ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร
กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั เริม่ จากการศึกษาขัน้ ตอนการทางานเพื่อกาหนด
ปญั หาวิเคราะห์ปญั หา กาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตระบบ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบทีส่ ามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บน
พืน้ ฐานเว็บเบส เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลกองทุนพัฒนาบุคลากรเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย ภ าษา
PHP พัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้งานระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL และ Apache ช่วยในการติดต่อฐานข้อมูลกับ
โปรแกรมเพื่อแสดงผลผ่านเว็บเพจ ซึ่งระบบสามารถ บันทึก เพิม่ แก้ไข ค้นหา และสามารถสร้างรายงานได้ ผลการ
พัฒนาระบบ พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภ าพการใช้งานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กองทุนพัฒนาบุคลากร กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานได้ดี สามารถลดขัน้ ตอนการทางานของระบบ และสามารถใช้งานผ่านเว็บเทคโนโลยีได้สะดวก และรวดเร็ว
ในปจั จุบนั สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเรียนและเทียบโอนผลการเรียนได้ตาม
ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545 ข้อแนะนาเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มบี ุคลากร/หน่ วยงานรับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา/
ปรึกษาและดาเนินการให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาก็
มีหน่วยงานฝา่ ยทะเบียน อาจารย์ทป่ี รึกษา อาจารย์ประจาสาขา คณบดี และผูบ้ ริหาร มีสว่ นเกีย่ วข้องในการดาเนินงาน
ต่าง ๆ และตามประกาศของสถาบันก็มหี ลายขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกีย่ วข้องกับการ
ดาเนินงานของระบบเทียบโอน ซึง่ มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดได้มาก
ปจั จุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์มากขึน้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน โดยนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
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เทียบโอน และทาการประเมินผลระบบ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ในการตรวจสอบรายวิชาเทียบโอน และผลการ
เรียนของนักศึกษา และเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลทีถ่ ูกต้อง

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ระบบการดาเนินงานของระบบเทียบโอนของนักศึกษา เพื่อทาการออกแบบ
ฐานข้อมูล และ ทาการพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดทีท่ าการศึกษาดังนี้
ระยะเวลาการวิ จยั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
เนื้ อหาการวิ จยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนแรก การจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์
ทีป่ รึกษา คณะ สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่มวิชา รายวิชา ส่วนทีส่ อง การประมวลผล ประกอบด้วย การลงทะเบียน การ
คานวณผลการเรีย น ค านวณผลการเรีย นล่ ว งหน้ า ตรวจสอบรายวิช าที่ย ัง ไม่ ได้ลงทะเบีย น ส่วนที่สาม รายงาน
ประกอบด้วย รายงานวิชาเทียบโอน รายงานผลการเรียน รายงานวิชาทีย่ งั ไม่ลงทะเบียน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั การพัฒนาครัง้ นี้ได้ยดึ ตามหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็ นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา โดยศึกษาการทางานของระบบทีผ่ ่านมาและนามาพัฒนาให้เป็ นระบบ
ปจั จุบนั ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ แนวทางการพัฒนาระบบได้ดาเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ
(SDLC) ธีรวัฒน์ ประกอบผล [6] ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การนา
ระบบไปใช้ ดังนี้
วางแผนในการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนโดยกาหนดขอบเขตของระบบ กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ฝา่ ยทะเบียน อาจารย์ประจาสาขา อาจารย์ทป่ี รึกษา และ
นักศึกษา โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ในตามประเด็น ได้แก่ ขัน้ ตอนการดาเนินงานระบบปจั จุบนั ความต้องการของระบบ
ประกอบด้วย รายงานข้อมูล วิธนี าเข้าข้อมูล วิธกี ารประมวลผล ระยะเวลาใช้ในแต่ละ งานการควบคุม และสอบถามถึง
ข้อดีขอ้ เสียของระบบงานเดิม
การวิเคราะห์ระบบ ศึกษาทาความเข้าใจกับระบบเทียบโอนผลการเรียนอย่างละเอียดเพื่อกาหนดแนวทาง
สาหรับการออกแบบระบบงานใหม่ โดยนาข้อมูลความต้องการระบบงานใหม่มาวิเคราะห์นาเสนอแนวทางสาหรับการ
ออกแบบระบบใหม่โดยใช้แบบจาลอง ได้แก่ แผนภาพบริบท(Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram) แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ตารางข้อมูล (Data Table)
การออกแบบระบบตามความต้องการของระบบงานใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาเป็ นระบบงานใหม่ ได้แก่ การ
ออกแบบสิง่ นาออก (Output Design) ประกอบด้วย การออกรายงานทางจอภาพ การออกรายงานทางเครื่องพิมพ์ การ
ออกแบบสิง่ นาเข้า (Input Design) ประกอบด้วย จอภาพนาเข้าข้อมูล
การนาระบบไปใช้ การนาสิง่ ทีไ่ ด้จากการออกแบบมาพัฒนาโปรแกรมให้เป็ นระบบเทียบโอนผลการเรียนของ
นักศึกษาแล้วนาไปติดตัง้ ใช้งาน แล้วทาการฝึกอบรมอาจารย์และนักศึกษาผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบให้สามารถใช้งานระบบ
ได้ และประเมินผลการทางานของระบบว่าตรงกับความต้องการทีแ่ ท้จริงของอาจารย์และนักศึกษา สามารถแก้ไขปญั หา
ได้หรือไม่ การประเมินการทางานของระบบโดยใช้ แบบประเมิน
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ระยะวางแผนโครงการ
ระยะวิเคราะห์ระบบ
ระยะออกแบบระบบ
ระยะการนาไปใช้งาน
ภาพที่ 1 แสดงวิธดี าเนินการวิจยั ตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ทป่ี รึกษา
และนักศึกษา ทีผ่ ่านการฝึกอบรมและใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาทาการประเมินผลการทางานของ
ระบบ จานวน 300 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั ประเมินผลการทางานของระบบเทียบโอนผลการเรียน ผูว้ จิ ยั ใช้ แบบประเมิน มี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ และสถานภาพ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอนคือตอนที่ 1 ด้านการออกแบบระบบ และตอนที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบปลายเปิ ดเพื่อให้ผมู้ สี ่วนร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การใช้งานระบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบประเมินทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ เก็บรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริหาร อาจารย์ทป่ี รึกษา
และนักศึกษา ทีผ่ ่านการฝึ กอบรมและใช้งานระบบเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา จานวน 300 คน โดยไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิ เคราะห์ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบประเมินทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาทัง้ หมด ไปคานวณค่าสถิตกิ บั โปรแกรมการ
คานวณค่าสถิตสิ าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้แบ่งออกเป็ น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ ค่าสถิตทิ ่ี
ใช้คือ จานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อระบบสารสนเทศตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลัก สูตรเทียบโอน ค่ าสถิติท่ใี ช้คือ ค่า เฉลี่ย เลขคณิต (Mean) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เลขคณิตกับเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลีย่ เลขคณิตทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะถูกนามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลดังต่อไปนี้
ค่าเฉลีย่
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
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ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่

3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ

ผลการศึกษา
จากการศึกษาระบบเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา ขบวนการในการดาเนินงาน การจัดการข้อมูล และ
ความต้องการในระบบงานใหม่ สามารถนามาพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ได้ดงั นี้

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลักของระบบ

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียน
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2.0 ยนสาหรับนักศึกษาหลักสูProcess
Process 1.0
ระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้Process
าผลการเรี
ตรเทีย3.0
บโอน
ประมวลผล

จัดการระบบ

รายงาน
Process 3.1
รายงาน
การลงทะเบียน

Process 1.1
รายวิชา

Process 2.1
ผลการเรียน

Process 1.2
หลักสูตร

Process 2.2
การลงทะเบียน

Process 1.3
สาขาวิชา

Process 3.2
รายงาน
วิชาเทียบโอน

Process 2.3
กลุ่มวิชา

Process 1.4
นักศึกษา

Process 3.3
รายงาน
ผลการเรียน

Process 2.4
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา

Process 1.5
อาจารย์ผสู้ อน
Process 1.6
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
Process 1.7
หน่วยกิต

ภาพที่ 4 แสดงผังโครงสร้างของระบบ
จากการพัฒนาระบบและทดสอบเสร็จสิน้ แล้ว นาระบบไปติดตัง้ และใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 300 คน ทา
การแจกแบบประเมิน แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพ ผลการประเมินความ
พึงพอใจระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนแต่ละด้านมีดงั นี้
ด้านการออกแบบระบบ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18) เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบั ซ้อน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.23) รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการ
เข้าถึงข้อมูล อยู่ในระดับมาก ( x = 4.20) ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธกี ารนาเสนอข้อมูล อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.17) กระบวนการทางานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.10)
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระบบ ด้านการออกแบบระบบ
ด้านการออกแบบระบบ

x

รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
กระบวนการทางานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบั ซ้อน
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธกี ารนาเสนอข้อมูล
โดยภาพรวม
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4.20
4.10
4.23
4.17
4.18

ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก

ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.19 ) พบว่า ระบบใช้งานสะดวกและ
ไม่ซบั ซ้อน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.38) รองลงมา ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.25) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ง่าย อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( x = 4.21)

มี

ข้อมูลทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19) มีขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน อยู่ในระดับมาก
( x = 4.15) มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกาหนดสิทธิในการเข้
าถึงข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
์
( x = 4.10) ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่สภู่ ายนอกมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07)
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจระบบ ด้านประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิภาพ

x

ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซบั ซ้อน
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ง่าย
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
มีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
มีขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่สภู่ ายนอกมีความเหมาะสม
มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกาหนดสิทธิในการเข้
าถึง
์
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
โดยภาพรวม

4.38
4.21
4.25
4.19
4.15
4.07
4.10
4.19

ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

วิ จารณ์ และสรุปผล
สรุปผลการวิ จยั การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบ
ความก้าวหน้ าผลการเรียนสาหรับ นัก ศึก ษาหลักสูตรเทียบโอน 2) เพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศตรวจสอบ
ความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ระยะเวลาการวิจยั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่
30 พฤษภาคม 2555 การพัฒนาครัง้ นี้ได้ยดึ ตามหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา โดยศึกษาการทางานของระบบทีผ่ ่านมาและนามาพัฒนาให้เป็ นระบบปจั จุบนั
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
เนื้อหาการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนแรก การจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ผสู้ อน อาจารย์ท่ี
ปรึกษา คณะ สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่มวิชา รายวิชา ส่วนที่สอง การประมวลผล ประกอบด้วย การลงทะเบียน การ
คานวณผลการเรีย น ค านวณผลการเรีย นล่ ว งหน้ า ตรวจสอบรายวิช าที่ย ัง ไม่ ได้ลงทะเบีย น ส่วนที่สาม รา ยงาน
ประกอบด้วย รายงานวิชาเทียบโอน รายงานผลการเรียน รายงานวิชาทีย่ งั ไม่ลงทะเบียน
การพัฒ นาระบบสารสนเทศ เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ท างด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบใช้ PHP ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์
ผูส้ อน อาจารย์ทป่ี รึกษา หลักสูตร ผลการเรียน และการประมวลข้อมูลดังกล่าวเป็ นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่ง
สามารถนามาช่ว ยในการตรวจสอบความก้า วหน้ าผลการเรีย น รวมถึง การวางแผนในการเรีย นสาหรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
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การประเมินผลระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ใช้
แบบประเมิน สารวจความคิดเห็นจากผู้บ ริห าร อาจารย์ ท่ปี รึกษา และนักศึกษา จ านวน 300 คน พบว่า ด้านการ
ออกแบบระบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับมาก
การอภิ ปรายผล ระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน
ได้พฒ
ั นาขึน้ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลหน่ วยกิต
ข้อมูลการเทียบโอนรายวิชา ข้อมูลผลการเรียน เป็ นต้น เนื่องจากระบบงานเดิม การบันทึกผลการเรียนในกระดาษ การ
คานวณเกรดด้วยมือ และการวางแผนการเรียนไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศตรวจสอบความก้าวหน้าผลการเรียนสาหรับนักศึกษาเทียบ
โอน สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการคานวณเกรด การตรวจสอบผลการเรียน และการวางแผนการเรียนได้ และจาก
การประเมินผลการทางานระบบ ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจด้านการออกแบบระบบและด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.18 และ 4.19 ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิกา หล้าโน [2] ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน อาเภอธาตุพนม จ.นครพนม ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน อาเภอธาตุพนม จ.นครพนม สามารถจัดการและรายงานข้อมูลสารสนเทศและการบัญชีได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไข สืบค้นข้อมูลและจัดทารายงานงบการเงินได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาระบบงานเก่าและทาความเข้าใจกับระบบงานเก่าให้เข้าใจเสียก่อนแล้วจึงทาการวิเคราะห์ระบบ
จะทาได้ง่ายขึน้ และถูกต้อง
2. การวิเคราะห์ระบบเป็ นขัน้ ตอนทีย่ าก และต้องใช้เวลานานดังนัน้ ในการพัฒนาระบบหรือการทาโครงการ
จะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อประโยชน์ในการทางานในส่วนต่างๆ ต่อไปอย่างถูกต้อง
ั หาด้า นความต้องการของระบบ น ามาแยกการวิเคราะห์อ อกเป็ น กลุ่ มๆ เพื่อ จะท าให้ก าร
3. ควรนาป ญ
วิเคราะห์ระบบทาได้ง่ายยิง่ ขึน้
4. การศึกษาเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบทีต่ ้องการพัฒนาเป็ นสิง่ สาคัญ ดังนัน้ ในการพัฒนาระบบจะต้อง
ทาการศึกษาความรู้ในเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวข้องกับระบบทีจ่ ะทาการพัฒนา เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยในการ
พัฒนาระบบทาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบอีก
ด้วย

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาทุกท่านทีก่ รุณาให้ทุนสนับสนุนในการทางานวิจยั นี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์วริ ชั กาฬภักดี หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีใ่ ห้คาแนะนาเกีย่ วกับการดาเนินงานวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล และการ
เขียนรายงานการวิจยั เล่ม นี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และอาจารย์จกั รพันธ์ จันทร์เขียว ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทีก่ รุณาอ่าน
เอกสารรายงานวิจยั และได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานวิจยั นี้ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากงานการวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั มอบเป็ นกตัญญูบูชาแด่บดิ า มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุก
ท่าน ทีไ่ ด้อบรมสังสอนผู
่
ว้ จิ ยั จนได้มวี นั นี้
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การพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิ ทยาลัยเจ้าพระยา
Data Warehouse Development for Student of Chaopraya University
สุรพงษ์ วิรยิ ะ1
Surapong Wiriya1
บทคัดย่อ
จากการวิจยั เรื่องการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลในปจั จุบนั และออกแบบคลังข้อมูล และ 2. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ในการทาวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการพัฒนาจากระบบฐานข้อมูลเดิมซึง่ เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลนามาสูก่ ารออกแบบ
คลังข้อมูล เพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในมุมมองต่างๆ เช่น จานวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
ผลการเรียนของนักศึกษา และจานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาเป็ นต้น โดยได้เริม่ ทาการศึกษาความต้องการของ
ผูบ้ ริหาร การศึกษาระบบงานฐานข้อมูลเดิมตัง้ แต่ปีการศึกษา 2541 – 2554 ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักวิจยั ได้ทา
การพัฒนาระบบโดยตามทฤษฎีการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) ดังนี้ 1. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากความต้องการของผูใ้ ช้และเอกสาร 2. วิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลมาแล้วผูว้ จิ ยั ได้ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและเคลื่อนย้ายข้อมูลใช้หลักการของ ETL 3. ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล หลังจากทีว่ เิ คราะห์ใน
ส่วนของข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการออกแบบคลังข้อมูล และทาการเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ 4. ติดตัง้
ระบบ หลังจากทีไ่ ด้พฒ
ั นาระบบแล้ว ก็ได้ทาการติดตัง้ เพื่อทดสอบการใช้งานของระบบ 5. สนับสนุนและความปลอดภัย
หลังจากที่ได้ติดตัง้ เรียบร้อยแล้วได้มกี ารทาการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากการวิเคราะห์ด้วย
OLAP Online Analysis Processing)
เมื่อทาการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยานัน้ ได้ระบบคลั งข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการ
ตัดสินใจโดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกข้อมูลทีต่ ้องการดูเกีย่ วกับนักศึกษาได้ โดยจะสรุปผลออกมาเป็ นตัวเลข แยกตามปี
การศึกษา ภาคการศึกษา ชัน้ ปี คณะ สาขา และนอกจากนัน้ ยังสามารถแสดงผลได้ในลักษณะของแผนภูมิ และนาไปใช้
ในการวางแผนในการพัฒนานักศึกษาอีกด้วย
คาสาคัญ: ข้อมูลนักศึกษา ระบบคลังข้อมูล ตารางข้อเท็จจริง และตารางมิติ
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Abstract
The objectives of research on the development of data bank system of Chaopraya University’s
students are: 1) to analyze current database and data bank design and 2) to develop a data bank system of
Chaopraya University’s students which support on decision of the executives.
Doing this research is a development from the original database which stores data in the database
to the data bank design that could help analyze and show the result in different point of views; such as the
number of new students, enrolling students, Academic performance of students and the number of graduated
students etc. And start the research by studying the executives’ requirement, the original of database system
from 1998-2011 Academic Years. For developing of data bank systems, the researcher has developed a
system based on the theory development of SDLC (System Development Life Cycle) as follows: 1) study and
gather information from document and users’ demand 2) data analysis; after collecting data the researcher
analyzed the data and move data by using of ETL principles 3) Design and develop data bank; after
analyzing data the researcher worked on data bank design and move data to the new database 4) install the
system; after system was developed and installed there has a test on system’s ability 5) support and security;
after the installation has successfully tested the accuracy of data results was analyzed with OLAP (Online
Analysis Processing).
On the development of data bank system of Chaopraya University’s students has gotten a data bank
system to support the user’s decision. User can select data in need about the students which conclude the
result in number, academic year, semester, year, faculty and major. Moreover it could be displayed in chart
and could used to plan the students’ development as well.
Key words: Data Student, Data Warehouse, Fact Table and Dimension Table

บทนา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้เปิ ดทาการเรียนการสอนตัง้ แต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปจั จุบนั ซึง่ ในการ
เก็บข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษาเพิม่ มากขึน้ ในทุกๆ ปี ในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเป็ นเพียง
การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ พื่อทีจ่ ะไว้ใช้ดขู อ้ มูลตามทีต่ อ้ งการ การเก็บข้อมูลจะถูกเก็บในลักษณะของ ฐานข้อมูลนักศึกษา ซึง่
ข้อมูลเหล่านี้จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือแปรเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรมเมื่อต้องการข้อมูลทีจ่ ะไปสนับสนุ น
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่ได้ออกมาเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลที่ไม่มีการวางแผนและไม่ได้มรี ูปแบบที่
กาหนดไว้อย่างชัดเจน และถ้าต้องการข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาต่างๆ มาแล้วนัน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ยังไม่รองรับ
การเรีย กข้อ มูลในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ที่ผู้ใ ช้ง านต้ อ งการ รวมถึง รูป แบบข้อ มู ลที่ย ัง ไม่ เ ป็ น ระเบีย บ ผู้จ ัด ท าจึง ได้น า
แนวความคิดเรื่อ งระบบคลัง ข้อ มูลเพื่อมาช่ วยในการจัดระเบีย บฐานข้อ มูลนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เจ้าพระยา
เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการเรียกใช้ขอ้ มูลนัน้ จะ
จาแนกออกเป็ นมิติ เช่น แยกเป็ นคณะ สาขาวิชา แยกเป็ นภาคการศึกษา เป็ นต้น เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้งานของ
ข้อมูลได้เกิดประโยชน์ได้มากทีส่ ุด โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะมีการวิเคราะห์จาแนกข้อมูลออกมาให้ทงั ้ หมดตามทีต่ ้องการ จึง
ง่ายต่อการนาไปใช้งาน
ดังนัน้ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลทีห่ ลากหลายเหล่านี้จงึ ต้องมีการสร้างระบบฐานข้อมูลตามการใช้งาน
ขึน้ มาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถเรียกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูล ได้สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดย
ระบบสามารถแสดงออกมาเป็ นกราฟและสามารถนาข้อมูลต่างๆ มาประกอบกันเป็ นรายงานสรุปได้ ซึง่ ช่วยให้ผบู้ ริหาร
ลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทีใ่ ช้สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องภายในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
2. เมื่อนาไปใช้งานแล้วสามารถทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษา เช่น จานวนนักศึกษาทีร่ ายงานตัว
จานวนนักศึกษาทีพ่ น้ สภาพ จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา โดยแยกระดับการศึกษา
คณะ สาขาวิชา หลักสูตร เป็ นต้น
3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเดิมนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้มคี วามสามารถตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
4. สามารถนาข้อมูลนักศึกษาทีไ่ ด้ไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. นิ ยามของคาว่า ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลคือสถานที่เก็บข้อมูลถาวรสาหรับใช้ในองค์กรหรือเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์
ย่อมไร้ประโยชน์หากไม่มขี อ้ มูล เมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ผใู้ ช้ตอ้ งทางานกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รตู้ วั เช่น การคุย
กับเพื่อนด้วยโปรแกรม MSN ข้อความทีผ่ สู้ นทนาและเพื่อนพิมพ์สนทนากันก็คอื ข้อมูลนัน่ เอง เมื่อดูภาพยนตร์ แฟ้ม
ภาพยนตร์ก็คือข้อมูล ภาพถ่ ายที่ย้ายจากกล้องถ่ ายรูปดิจิตอลไปใส่ในคอมพิวเตอร์ก็เป็ นข้อมูล หน้ าเว็บทัง้ หน้ า
ประกอบไปด้วยข้อมูลล้วนๆ คาสังโปรแกรม
่
คิวงานและอื่นๆ ก็ล้วนเป็ นข้อมูลทัง้ สิ้น แต่ ข้อมูลเหล่านี้เป็ นข้อมูล
ชัวคราว
่
จะหายไปเองเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น ข้อความทีพ่ มิ พ์สนทนากันใน MSN จะถูกเก็บพักไว้ใน
แฟ้มประวัตชิ วคราว
ั่
เมื่อถึงเวลาทีก่ าหนดจะถูกลบไปหรือถูกทับด้วยข้อมูลใหม่ หรือภาพยนตร์ทเ่ี ปิ ดดูในหน้าเว็บจะถูก
โหลดมาใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์ชวคราว
ั่
เมื่อดูเสร็จแล้วระบบก็จะลบทิง้ ไป [2]
2. นิ ยามของคาว่า คลังข้อมูล
คลังข้อมูลเป็ นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ทเ่ี อือ้ อานวยให้ผใู้ ช้งานสามารถใช้ขอ้ มูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บอยู่ในคลังข้อมูลต้องมีปริมาณเพียงพอ และเป็ นข้อมูลทีม่ คี ุณภาพเพียงพอต่อการ
นาไปวิเคราะห์ เพื่อหาคาตอบทีเ่ หมาะสมทางธุรกิจการจัดเก็บข้อมูลต้องเอือ้ อานวยให้การใช้ขอ้ มูลเชิงวิเคราะห์เป็ นไป
ได้โดยง่าย สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
หัวใจสาคัญทีท่ าให้ระบบคลังข้อมูล มีความแตกต่างจากระบบสารสนเทศทัวไป
่
คือ คุณลักษณะของข้อมูล ทีจ่ ดั เก็บอยู่ในคลังข้อมูล [1]
สุป ระพล เลาวพงศ์ [3] การพัฒ นาคลัง ข้อ มูล ด้า นนัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย พายัพ การศึก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พายัพ และเป็ นการศึกษาหาแนวทางการวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒ นาระบบให้ส อดคล้อ งกับ เทคโนโลยีค ลัง ข้อ มูล โดยได้ใ ช้โ ปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิ ว แอล
เซิร์ฟเวอร์ 2005 ในการสร้างคลังข้อมูล จากนัน้ เป็ นกระบวนการ การคัดแยก แปลง และเคลื่อนย้ายข้อมูล จาก
ฐานข้อมูลต้นทาง ทีใ่ ช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูลออราเคิล 9 ไอ เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลทีไ่ ด้ออกแบบไว้ โดยในการ
พัฒนาระบบงานสาหรับการคัดแยก แปลงและเคลื่อนย้ายข้ อมูลนี้ ได้ใช้ระบบการทางานของไมโครซอฟต์ด ดาต้า
ทรานส์ฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ และในส่วนสุดท้ายคือการแสดงผลลัพธ์ให้กบั ผูบ้ ริหาร ได้ใช้โปรแกรมโปรแคลริตี เดสทอป
โปรเฟชชันนอล และโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กเซลล์ 2007 เป็ นการแสดงผลให้กบั ผูบ้ ริหาร โดยได้ใช้ขอ้ มูลจริงของ
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นักศึกษา ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2540 – 2550 นัน้ ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั พบว่า การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านนักศึกษา สามารถ
ทางานได้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ เป็ นไปตามรูปแบบ และความต้องการของผูบ้ ริหาร [3]

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
เครือ่ งมือที่ใช้ในการพัฒนา
การศึกษาครัง้ นี้ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประกอบด้วย
1. Software ได้แก่
1.1 Window 7 เป็ นระบบปฏิบตั กิ าร
1.1 Microsoft Excel 2007 ใช้ในการออกรายงาน
1.2 Microsoft Access 2007 ระบบฐานข้อมูลทีใ่ ช้งานในระบบเดิม เพื่อดึงข้อมูลเข้าสูฐ่ านข้อมูลใหม่
1.3 Microsoft SQL Server 2008 ระบบจัดการฐานข้อมูลชิงสัมพันธ์ใช้ในการจัดเก็บ และวิเคราะห์
ข้อมูล
2. Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี กั ษณะดังนี้
1) CPU Intel ® Core ™ 2 Duo
2) Ram 3.0 GB
3) Hard Disk 250 GB
วิ ธีการดาเนิ นงาน
ในการดาเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักการ SDLC (System Development Life Cycle) [4] มาใช้ในการพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (System Planning)
1) เก็บความต้องการของผูใ้ ช้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสารวจความต้องการของผูใ้ ช้งานและผูบ้ ริหาร
2) รวมรวมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อนามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบ
3) เก็บข้อมูลในการทางานจากระบบเก่า ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาระบบงานจากระบบงานทีใ่ ช้อยู่เพื่อที่
นามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคลังข้อมูล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล (System Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารวิเคราะห์ระบบคลังข้อมูลและมีการวิเคราะห์ตามความต้องการของผูบ้ ริหารและผูใ้ ช้งาน โดยทา
การคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม แล้วนามาทาการกรองข้อมูลและแปลงรูปแบบข้อมูลตามรูปแบบทีต่ อ้ งการใช้งาน
3. ออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (System Design)
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลตามสถาปตั ยกรรมของคลังข้อมูลซึง่ มีองค์ประกอบดังนี้
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Staging Areas
Data Sources

Data Warehouse
Database

Data Mart

Data Usage

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักของคลังข้อมูล
และได้ทาการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าที่ต้องการวัดและมิติของข้อมูลต่างๆ การออกแบบตาราง
ข้อเท็จจริง (Fact Table) ตารางมิติ (Dimension Table) ในรูปแบบของ Snowflakes Schema ดังภาพ

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อเท็จจริง และตารางมิติ แบบเกล็ดหิมะ
4. การติดตัง้ ระบบ (System Implement)
หลังจากทีไ่ ด้ทาการออกแบบและพัฒนาระบบเสร็จแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการนาระบบคลังข้อมูลไปใช้งาน
5. การสนับสนุนและความปลอดภัย (System Support and Security)
หลังจากทีได้ทาการติดตัง้ แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารทาการทดสอบข้อมูลผลลัพธ์ทไ่ี ด้ว่ามีความถูกต้องมากน้อย
อย่างไร และเมื่อข้อมูลมีความผิดพลาดก็จะได้ทาการแก้ไขระบบ และทาการทดสอบอีกครัง้
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ผลการศึกษา
ในการทาวิจยั เรื่องการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในครัง้ นี้ เพื่อศึกษาฐานข้อมูล
นักศึก ษาในปจั จุบนั ของมหาวิทยาลัย เจ้า พระยา และเพื่อ พัฒนาคลังข้อ มูลนักศึก ษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาที่ใ ช้
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร โดยได้มผี ลการทางานดังต่อไปนี้
1. การคัดเลือก กรอง และแปลงข้อมูล
การคัดเลือกข้อมูล กรองข้อมูล และแปลงข้อมูลนัน้ วัตถุประสงค์ของการทาเพื่อการได้ขอ้ มูลที่จาเป็ นและ
ถูกต้องต่อการนาไปใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยการนาข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงปฏิบตั กิ าร นามาเข้าสู่
คลังข้อมูล จากนนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาประมวลผลเพื่อเสนอให้ผบู้ ริหารรับทราบข้อมูลต่อไป
1.1 การคัดเลือกข้อมูล
เป็ นการคัดเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมทีจ่ าเป็ นต้องใช้ของระบบงาน เพื่อลดปริมาณของข้อ มูลทีน่ าเข้ามา
โดยจากฐานข้อมูลเดิมเป็ นฐานข้อมูล Microsoft Access แล้วนามาเข้าสู่ ฐานข้อมูล SQL Server 2008 ซึง่ เป็ นทีพ่ กั
ข้อมูล (Data Staging)
1.2 การกรองข้อมูล (การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)
เป็ นขัน้ ตอนในการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลมีความผิดพลาดหรือไม่ เช่น ชนิดของข้อมูลจากต้นทางไปยัง
ปลายทาง ความยาวของข้อมูล ถ้าชนิดของข้อมูลไม่ถกู ต้องโปรแกรมจะแจ้งข้อความเตือนให้ผใู้ ช้งานทราบว่าข้อมูลเกิด
ความผิดพลาดไม่สามารถทีถ่ ่ายโอนข้อมูลได้
1.3 การแก้ไขข้อมูล
เมื่อข้อมูลเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขข้อมูล ก่อนที่จะนาเข้าสู่ท่พี กั ข้อมูล ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องกับการนาข้อมูลไปใช้งานได้ดงั นี้
1) เลือกเฉพาะคอลัมน์ทส่ี าคัญนามาวิเคราะห์ เนื่องจากฐานข้อมูลมีขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บอยู่หลายคอลัมน์
ซึง่ มีบางคอลัมน์เท่านัน้ ทีส่ ามารถนามาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ได้
2) การจัด กลุ่ มของข้อ มูล เช่น เกรดเฉลี่ย ของนักศึกษา ซึ่ง แต่ ละคนมีเกรดเฉลี่ย ไม่ เท่ ากัน จึง
จาเป็ นต้องจัดกลุ่มข้อมูลเกรดเฉลีย่ ให้เป็ นช่วงดังนี้ 0.00 - 1.74, 1.75 - 1.99, 2.00 - 2.49, 2.50 - 2.99, 3.00 - 3.49
และ 3.50 - 4.00 เป็ นต้น
3) การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ เช่น การอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นถูกต้องไหม มีรหัสการ
อ้างอิงนัน้ ไหม ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
1.4 การโอนถ่ายข้อมูลจากที่พกั ข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
หลัง จากที่ไ ด้มีก ารคัด เลือ ก กรอง และแปลงข้อ มูลแล้ว จะได้ข้อ มูล ที่มีค วามสมบูร ณ์ และถู ก ต้อ งตาม
โครงสร้างของคลังข้อมูลทีไ่ ด้ออกแบบไว้
2. ผลลัพธ์จากการประมวลผล
2.1 ผลลัพธ์ที่ได้แบบ Roll Up และ Drill Down
เป็ นการเปลี่ยนแปลงระดับความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองไป
ตามลาดับของ Dimension ทีก่ ากับ Measure ทีส่ นใจอยู่
Drill Down หมายถึงการเพิม่ ความละเอียดในการพิจารณาข้อมูลจากระดับทีห่ ยาบไปสูร่ ะดับทีล่ ะเอียดมากขึน้
ส่วน Roll Up เป็ นกระบวนการทีต่ รงกันข้ามกับการ Dill Down ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงระดับความละเอียดของ
การพิจารณาข้อมูล จากระดับทีล่ ะเอียดขึน้ มาสูร่ ะดับทีห่ ยาบมากขึน้
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ภาพที่ 3 แสดงผลลัพธ์ทไ่ี ด้แบบ Roll Up และ Drill Down
จากภาพที่ 3 ในการหาผลลัพธ์แบบ Roll Up และ Drill Down จะเริม่ จากข้อมูลทีเ่ ป็ นการสรุปผลของจานวน
นักศึกษาทีร่ ายงานตัว โดยแยกเป็ นระดับการศึกษา และจานวนนักศึกษาทีร่ ายงานตัว และทาการ Drill Down เพื่อจะ
ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดขึน้ โดยแยกเป็ นระดับการศึกษา จนไปถึงคณะ ภาคการศึกษา และปี การศึกษา
2.2 ผลลัพธ์ที่ได้แบบ Slice และ Dice
การ Slice เป็ นการเลือกพิจารณาผลลัพธ์บางส่วนทีส่ นใจ โดยการเลือกเฉพาะค่าทีถ่ ูกกากับโดยบางค่าที่
เป็ นไปได้ (Possible Value) ของ Dimension เท่านัน้
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การ Dice เป็ นการพลิกแกนหรือมุมมอง คล้ายกับการเปลีย่ นหน้าของลูกเต๋า ให้ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน เพื่อความเข้าใจมากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการพิจารณาเฉพาะบางส่วนทีส่ นใจ (Slice)
จากภาพที่ 4 เป็ นการแสดงข้อมูลทีส่ นใจในบางส่วน หรือเป็ นการทาการ Slice เพื่อดูจานวนนักศึกษาแยก
ตามคณะ ระดับการศึกษา ปี การศึกษา และภาคการศึกษา โดยในปี การศึกษา 2553 ภาคการศึกษาที่ 1 คณะที่มี
นักศึกษามากทีส่ ดุ คือคณะบริหารธุรกิจ จานวน 238 คน รองลงมาคือคณะรัฐศาสตร์ จานวน 64 คน

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการพิจารณาพลิกแกนหรือมุมมอง (Dice)
จากภาพที่ 5 เป็ นการแสดงข้อมูลด้วยการพลิกแกนหรือมุมมอง (Dice) เพื่อดูจานวนนักศึกษาทีน่ ักถือศาสนา
ต่างๆ ในแต่ละปี การศึกษา โดยในปี การศึกษา 2553 มีนักศึกษานับถือศาสนาพุทธ 553 คน ศาสนาอิสลาม 9 คน และ
ศาสนาคริสต์ 3 คน และในปี การศึกษา 2554 มีนกั ศึกษานับถือศาสนาพุทธ 438 คน ศาสนาอิสลาม 16 คน และศาสนา
คริสต์ 2 คน
3. การนาเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007
การแสดงข้อมูลให้ผบู้ ริหารได้รบั ทราบด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยเลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
วิเคราะห์
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ภาพที่ 6 แสดงจานวนนักศึกษารายงานตัวแยกตามปี การศึกษา ระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา
จากภาพที่ 6 แสดงรายงานของนักศึกษาในแต่ละคณะ สาขาวิชา โดยแยกภาคการศึกษา ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถ
เลือกดูขอ้ มูลแบบย่อและแบบละเอียดได้ รวมถึงแสดงผลรวมทัง้ หมดของนักศึกษา

ภาพที่ 7 แสดงกราฟนักศึกษารายงานตัวแยกตามปี การศึกษา ระดับการศึกษา คณะ และสาขาวิชา
จากภาพที่ 7 เป็ นการแสดงกราฟ ของนักศึกษาที่รายงานตัว ของแต่ละสาขาวิชา และยังเปรียบเทียบกัน
ระหว่างปี การศึกษา 2552 – 2554
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการวิจยั เรื่องการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถสรุปผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ดงั นี้ 1. เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลในปจั จุบนั และออกแบบคลังข้อมูล โดยหลังจากทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลในปจั จุบนั พบว่าข้อมูลมีการเก็บทีไ่ ม่เป็ นรูปแบบของการจัดการฐานข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นระบบ
จึงไม่สามารถนาข้อมูลมาใช้ไ ด้อย่า งมีประสิทธิภาพเท่าที่ค วร ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ท าการออกแบบคลังข้อมูลขึ้นมา
เพื่อทีจ่ ะนาข้อมูลเดิมทีม่ อี ยู่ มาใช้งานให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์มากทีส่ ุด โดยทาการคัดเลือก กรอง
และแปลงข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนาไปใช้งานได้ และทาการเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล ซึง่ ได้ขอ้ มูลที่
ต้องการและสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ได้
และ 2. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทีใ่ ช้สนับสนุ นการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ในการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูลสามารถช่วยวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลในมุมมองต่าง และการสร้างสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นักศึกษา เช่น จานวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ผลการเรียนของนักศึกษา และจานวนนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาเป็ นต้น โดยได้เริม่ ทาการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริหาร การศึกษาระบบงานฐานข้อมูลเดิมตัง้ แต่ปี
การศึกษา 2541 - 2554 จากกระบวนการทีไ่ ด้ดาเนินการทาให้ได้รายงานข้อมูลนักศึกษาทีร่ วดเร็วและตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริหาร เมื่อทาการพัฒนาระบบคลังข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยานัน้ ได้ระบบคลังข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจโดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการดูเกีย่ วกับนักศึกษาได้ โดยจะสรุปผลออกมาเป็ นตัวเลข
แยกตามปี การศึกษา ภาคการศึกษา ชัน้ ปี คณะ สาขา และนอกจากนัน้ ยังสามารถแสดงผลได้ในลักษณะของแผนภูมิ
การพัฒนาระบบในครัง้ นี้สามารถนาไปพัฒนาระบบต่อ เป็ นระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ซึง่
เป็ นกระบวนการในการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ของธุ รกิจ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในการตัด สิน ใจ โดยมี
กระบวนการทางานคร่าว คือ เริม่ ต้นทีก่ ารกาหนดแหล่งข้อมูล ทีจ่ ะนามาเข้าสู่คลังข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอก แหล่งข้อมูลภายใน ได้แก่ ข้อมูลการ
ดาเนินงาน ข้อมูลอดีต เป็ นต้น แหล่งข้อมูลภายนอกได้แก่ ข้อมูลสถิตจิ ากสถาบันต่างๆ ซึง่ ในการกาหนดแหล่งข้อมูล
จาเป็ นจะต้องคานึงถึงผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ เพื่อทีว่ ่าข้อมูลทีน่ าเข้ามาใช้งานจะสามารถสอดคล้องกับผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
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่
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ขอขอบพระคุณสานักงานทะเบียนและวัดผล ทีค่ อยให้ขอ้ มูลในการทาการวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณสานักวิจยั ทีค่ อยให้ขอ้ มูลสนับสนุนงานวิจยั มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกท่านทีก่ รุณาให้ทุนสนับสนุนในการทางานวิจยั ครัง้ นี้
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การพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพสื่อการเรียนรู้ฮาร์ดแวร์เบือ้ งต้น
The Development and Efficiency Validation of Learning Basic Hardware
ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล 1
Pinyaphat Tasatanattakool1
0

บทคัดย่อ

การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สื่อ การเรีย นรู้ฮ าร์ด แวร์เ บื้อ งต้น กลุ่ ม ตัว อย่ า งการวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น นัก ศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 3 ทีไ่ ด้จากสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนรู้
ฮาร์ดแวร์เบือ้ งต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบสอบถามการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการวิจยั พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้นมีประสิทธิภาพ 83.92/83.50
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ ช้ พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.31

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สือ่ การเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้น

Abstract

This research was an experimental research. The purposes of this study were to development and find
out the efficiency of Learning Basic Hardware. The sample used of this research was 30 students who were
studied in Grade six and the third years of Certificate Level, Rajamangala University of Technology
Suvarnabhumi. The tools used in this research consists of Computer Assisted Instruction Learning Basic
Hardware. Achievement test and Questionnaire to analyze the efficiency of the Computer Assisted Instruction.
The results of this research illustrated that Firstly, the efficiency of Learning Basic Hardware was
83.92/83.50 which was higher than 80/80 as setting criterion in the hypothesis and analysis and opinions of
the users. Comments found to be in good shape. The mean score was 4.31.
Key words : Computer Assisted Instruction, Learning Basic Hardware
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บทนํา

สื่อดิจติ อล (Digital Content) เป็ นสื่อทีเ่ ข้าถึงได้กบั คนทุกระดับทุกเพศและทุกวัยเป็ นสื่อทีด่ งึ ดูดความสนใจของ
คนดู หรือคนทีร่ บั รู้ รับฟงั เป็ นอย่างมากสื่อดิจติ อล ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากอย่างหนึ่งคือ ผลงานแอนิเมชันและมั
่
ลติมเี ดีย
(Animation & Multimedia) ซึง่ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ในรูปแบบสื่อทีห่ ลากหลาย
รวมทัง้ สือ่ ทีเ่ ป็ นภาพเคลื่อนทีท่ งั ้ แบบสองมิติ (2D).และสามมิติ (3D) ซึง่ สื่อดิจติ อล เป็ นการสร้างสรรค์ ทีใ่ ช้จติ นาการของ
คนผสมกับเทคโนโลยีซอฟแวร์ (Technology Software) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าสื่อดิจติ อลในยุคปจั จุบนั ได้กลายเป็ นส่วน
สําคัญและเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ชดั ทีส่ ดุ คือการนําแอนิเมชัน่ (Animation) มาสร้างเป็ นภาพยนตร์ เกม
เพื่อความสนุ กสนาน และสร้างจิตนาการทางความคิด ปจั จุบนั มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในลักษณะเป็ นโปรแกรมสําเร็จรูป หรือที่เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted
Instruction หรือ CAI) ทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นสื่อการสอนทีเ่ หมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางหรือ
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ จากลักษณะดังกล่าวทําให้มผี สู้ นใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์กนั มากขึน้ แต่บางครัง้
เมื่อเข้าศึกษาในระดับชัน้ อุดมศึกษา ผูเ้ รียนบางคนก็พบว่าตนเองไม่เหมาะกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงทําให้
ผูเ้ รียนหลายคนได้ลาออก และไปสมัครเรียนในสาขาอื่น มหาวิทยาลัยอื่น ซึง่ ทําให้เกิดปญั หาต่อสังคมในหลายๆ ด้าน
เช่น ค่าใช้จ่ายทีผ่ ปู้ กครองจะต้องเสียใหม่ ผูเ้ รียนต้องเสียเวลาเริม่ ต้นใหม่ เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิ ยั มองเห็นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยในการทดสอบเสริม
ให้กบั นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 ทีส่ มัครเข้าเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์
ได้ลองเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและทําแบบทดสอบเสริมเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งให้ผเู้ รียนได้ทดลองศึกษาเพื่อค้นพบความชอบของ
ตนเอง ว่าแท้จริงแล้ว ตนเองชอบที่จะเรียนในสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ ก่อนที่จะเลือกเรียนสาขาวิชา
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสร้างสื่อการเรียนรู้ท่มี คี วามเข้าใจง่ายเพื่อเสริม ทักษะในการเรียนรู้ฮาร์ดแวร์
เบือ้ งต้นให้กบั ผูเ้ รียนและศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อสือ่ การเรียนรู้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกต์นําคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึน้ เพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์
(Tutorial) แบบจําลองสถานการณ์ (Simulations) หรือแบบการแก้ไขปญั หา (Problem Solving) เป็ นต้น การเสนอ
เนื้อหาดังกล่าวเป็ นการเสนอโดยตรงไปยังผูเ้ รียนผ่านทางจอภาพหรือแป้นพิมพ์ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วม
วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บไว้ในแผ่นดิสก์หรือหน่ วยความจําของเครื่อง
พร้อมที่จะเรียกใช้ได้ตลอดเวลา การเรียนในลักษณะนี้ ในบางครัง้ ผู้เรียนจะต้องโต้ตอบ หรือตอบคําถามเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดว้ ยการพิมพ์ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขัน้ ตอนหรือระดับในการ
เรียนขัน้ ต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่านี้เป็ นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผูเ้ รียนกับคอมพิวเตอร์ [4]
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือสื่อทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการ
สอนอื่นๆ เช่น วิดโี อช่วยสอน บัตรคําช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงทีต่ วั สือ่ การสอน ซึง่ ก็คอื
คอมพิวเตอร์นนั ้ สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็ นการรับคําสังเพื
่ ่อมาปฏิบตั ิ ตอบคําถามหรือไม่เช่นนัน้
คอมพิวเตอร์กจ็ ะเป็ นฝา่ ยป้อนคําถาม [2]
จากความหมายของคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอนข้า งต้น จะเป็ น ได้ว่ า มีค วามหมายคล้า ยคลึง กัน สรุ ป ได้ว่ า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน โดยมีการวางแผนการสอน ในการ
สร้างบทเรียนอย่างมีขนั ้ ตอนเป็ นระบบ ซึง่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้สามารถช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
ตามความพร้อ มและความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล สามารถโต้ต อบหรือ มีป ฏิสมั พัน ธ์ก ับ ผู้เ รีย น ทํา ให้ท ราบผล
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ความก้าวหน้าในการเรียนทันที อีกทัง้ ยังช่วยกระตุ้นให้ผเู้ รียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน และเกิดความสนใจในการ
เรียนมากขึน้ ด้วย
วิ ธีการเก็บข้อมูล
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีส่ ร้างขึน้ มีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างน้อย
80/80
2) ผูเ้ รียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนสือ่ การเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้นในระดับดี
3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สือ่ การเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้น
4) ผูเ้ รียน หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงทีส่ มัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในช่วง
เดือน พ.ย. 55 – เม.ย.56 ซึง่ เป็ นนักศึกษาในระดับชัน้ ม.6 และปวช.3 ทีม่ าสมัครเข้าศึกษาต่อในปี การศึกษา 2556
5) แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินผลนักศึกษา
6) เนื้อหาที่ใช้สร้างสื่อ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ Printer, Mouse, Personal Computer, Flash Drive,
Monitor And Utility
การวิ เคราะห์
1) ประชากรทีใ่ ช้ในการอ้างอิงผลวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 3 ทีส่ มัครเข้าเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2556
2) กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา พ.ย. 55 – เม.ย.56 จํานวน 30 คน ซึง่ ในกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี้เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
คละคนเก่งกับคนอ่อน โดยดูจากเกรดเฉลีย่ 5 เทอม ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ก่ง ปานกลาง
และอ่อน
3) ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั มีดงั นี้ ตัวแปรต้น คือการศึกษาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยสื่อการเรียนรู้
ฮาร์ดแวร์เบือ้ งต้น และตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยการศึกษาจากคอมพิวเตอร์ช่วย
์
สอน
4) ก่อนเริม่ เรียนจะต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียน จากนัน้ จึงเริม่ เรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านบทเรียนสื่อการเรียนรู้
ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนจะต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน ผลการเรียนทีไ่ ด้จากการทํา
แบบทดสอบจะถูกนํามาใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) และผลจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนจะใช้การทดสอบค่าทีแ่ บบจับคู่ (Matched Paired t-test) ซึง่ หากผลปรากฏออกมาว่าแตกต่างกัน
ก็แสดงว่าเป็ นผลจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนสือ่ การเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้น
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลองรูปแบบ One-Group Pretest-Posttest Design [3]
กลุ่มตัวอย่าง
การทดสอบก่อนเรียน กะบวนการเรียนด้วยบทเรียน การทดสอบหลังเรียน
( R )E
T1
X
T2
ความหมายสัญลักษณ์
E กลุ่มทดลองทีเ่ รียนด้วยบทเรียน
R กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสุม่
X แทนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
T1 แทนการทดสอบก่อนเรียน
T2 แทนการทดสอบท้ายบทเรียน
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การแปรผล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1. วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบทีใ่ ช้ภายในบทเรียน
1.1 วิเคราะห์ความยากง่ายของแบบทดสอบ
P=

(R H + R L )
NH + NL

P คือ ระดับความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ
RH คือ จํานวนผูเ้ รียนทีต่ อบถูกในกลุ่มเก่ง
RL คือ จํานวนผูเ้ รียนทีต่ อบถูกในกลุ่มอ่อน
NH คือ จํานวนผูเ้ รียนในกลุ่มเก่ง
NL คือ จํานวนผูเ้ รียนในกลุ่มอ่อน
ขอบเขตของค่า P และการแปลความหมายมีดงั ต่อไปนี้
0.81 – 1.00
หมายถึง เป็ นข้อสอบทีง่ ่ายมาก
0.61 – 0.80
หมายถึง เป็ นข้อสอบทีค่ ่อนข้างง่าย
0.41 – 0.60
หมายถึง เป็ นข้อสอบทีย่ ากง่ายพอเหมาะ
0.21 – 0.40
หมายถึง เป็ นข้อสอบทีค่ ่อนข้างยาก
0.00 – 0.20
หมายถึง เป็ นข้อสอบทีย่ ากมาก
1.2 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
R=

(R H − R L )
N H or N L

R คือ ค่าอํานาจจําแนก
RH คือ จํานวนผูเ้ รียนทีต่ อบถูกในกลุ่มเก่ง
RL คือ จํานวนผูเ้ รียนทีต่ อบถูกในกลุ่มอ่อน
NH คือ จํานวนผูเ้ รียนในกลุ่มเก่ง
NL คือ จํานวนผูเ้ รียนในกลุ่มอ่อน
ขอบเขตของค่า R และการแปลความหมายมีดงั ต่อไปนี้
0.40 ขึน้ ไป อํานาจจําแนกสูง (เป็ นข้อสอบทีม่ คี ุณภาพดีมาก)
0.30-0.39 อํานาจจําแนกปานกลาง (เป็ นข้อสอบทีม่ คี ุณภาพดีพอสมควร)
0.20-0.29 อํานาจจําแนกค่อนข้างตํ่า (เป็ นข้อสอบทีม่ คี ุณภาพดีพอใช้)
0.00-0.19 อํานาจจําแนกตํ่า (เป็นข้อสอบทีม่ คี ุณภาพใช้ไม่ได้)
1.3 การวิเคราะห์หาความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
(Reliability) ใช้สตู ร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KuderRichardson)
k 1 − Σpq 
rtt =

2 
rtt
q
p
k
S2

k −1

S



คือ ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
คือ สัดส่วนของคนทีต่ อบผิด กับคนทัง้ หมดทีส่ อบ
คือ สัดส่วนของคนทีต่ อบถูก กับคนทังหมดทีส่ อบ
คือ จํานวนข้อสอบ
คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนทีส่ อบทัง้ ฉบับ
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แบบทดสอบทีม่ คี วามเชื่อมันใกล้
่
+1.00 โดยค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบที
่
เ่ ชื่อถือได้ควรจะมีค่า
ตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไปปกติ
1.4 ค่าความแปรปรวน S2
NΣx 2 − (Σx) 2
S2 =
N(N − 1)
คือ ค่าความแปรปรวน
S2
∑X คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ ข้าสอบแต่ละคน
∑X2 คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ ข้าสอบแต่ละคนยกกําลังสอง
N
คือ จํานวนผูส้ อบทัง้ หมด
1.5 คะแนนเฉลีย่ (Mean)
Σx
X=

n

X
คือ ค่าคะแนนเฉลีย่
∑X คือ ผลรวมของค่าข้อมูลตัง้ แต่ตวั ที่ 1 จนถึงตัวสุดท้าย
n
คือ จํานวนข้อมูลหรือคะแนน
1.6 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

S.D.

=

N ∑X 2 - (∑X )2
N (N – 1)

เมื่อ

S.D. = ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ΣX2 = ผลรวมคะแนนยกกําลังสองของผูเ้ รียน/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ΣX = ผลรวมคะแนนของผูเ้ รียน/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
N = จํานวนผูเ้ รียน/เชีย่ วชาญ
2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(E1/E2)
 Σx 

E1 = 



N  ∗ 100
A

 ΣY 


N
 ∗ 100

E2 =

B

E1
คือ ประสิทธิภาพระหว่างเรียนซึง่ เกิดจากคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาทัง้ หมดทีไ่ ด้ทําแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ถูกต้องไม่ต่าํ กว่า 80% ของคะแนนเต็มในแบบทดสอบ
E2 คือ ประสิทธิภาพหลังการเรียนซึง่ เกิดจากคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาทัง้ หมดทีท่ ําแบบทดสอบหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ถูกต้องไม่ต่าํ กว่า 80% ของคะแนนเต็มในแบบทดสอบ
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∑X คือ คะแนนรวมของผูเ้ รียนจากการทําแบบทดสอบระหว่างบทเรียนแต่ละบทเรียน
∑Y คือ คะแนนรวมของผูเ้ รียนจากการทําแบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
A คือ คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบระหว่างบทเรียนแต่ละบท
B คือ คะแนนเต็มรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
N คือ จํานวนผูเ้ ข้าสอบทัง้ หมด
3. การหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
โดยใช้ t-test (Dependent) (วรัญญา, 2540)
∑D

t =
√

N∑D2 - (∑D)2
N-1

df = N – 1
D = ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่
N = จํานวนคู่

ผลการศึกษา

การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของสือ่ การเรียนการสอนทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ แบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อการเรียนรู้ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น แสดงให้เห็นว่า
บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอนการพัฒ นาและหาประสิท ธิภ าพสื่อ การเรีย นรู้ฮ าร์ด แวร์เ บื้อ งต้ น มีประสิทธิภาพ
83.92/83.50 แสดงว่าบทเรียน นี้เป็ นไปตามเกณฑ์ ทีก่ าํ หนด 80/80 มีประสิทธิภาพสอดคลองตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้และ
สามารถนําไปใช้เป็ นสือ่ ในการเรียนการสอนได้
รายการ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนบทที่ 1
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนบทที่ 2
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนบทที่ 3
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนบทที่ 4
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนบทที่ 5
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนแต่ละบทเรียน (E1)
คะแนนจากการทําแบบทดสอบ
รวม (E2)

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนรวม

ประสิ ทธิ ภาพ

8

6.03

181

75.42

8

6.70

201

83.75

8

6.87

206

85.83

8

6.80

204

85.00

8

7.17

215

89.58

40

33.57

1007

83.92

40

33.40

1002

83.50

445

ผลการวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นของผูใ้ ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หลังจากทีผ่ เู้ รียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ี
ต่อบทเรียน ผลปรากฏดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ผลประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อมูลสําหรับกลุ่มตัวอย่าง (30 คน) ปรากฏว่าความ
คิดเห็นของนักเรียนส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าความคิดเห็นเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75
ความคิ ดเห็น
S.D
ความหมาย
หัวข้อหลักที่ประเมิ น
เฉลี่ย ( X )
1. เนื้อหาในการสร้างสือ่ การเรียนรู้
4.12
0.81
ดี
2. วิธแี ละรูปแบบการนําเสนอ
4.38
0.72
ดี
3. แบบทดสอบ
4.42
0.73
ดี
เฉลี่ย
4.31
0.75
ดี

วิ จารณ์และสรุปผล

หลังจากได้ดาํ เนินการวิจยั เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลมาสรุป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยคิดจากคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บทเรียน ได้คะแนน
เฉลีย่ ของแบบทดสอบระหว่างบทเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียน 83.92/83.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าํ หนดไว้
2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูใ้ ช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.31
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อการเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้น ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และมีความเหมาะสมของบทเรียนอยู่ในระดับดี ดังนัน้ จึงสามารถนํามาใช้เป็ นสื่อการเรียนรู้
เพื่อทดสอบนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 3 ทีต่ อ้ งการจะสอบเข้าเรียนใน
สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ได้

446

ตัวอย่างสื่อการเรียนรูฮ้ าร์ดแวร์เบือ้ งต้น [1]

ภาพที่ 1. เมนูหน้าหลักสือ่ การเรียนรู้

ภาพที่ 2. แสดงตัวอย่างบทเรียน

กิ ตติ กรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทีใ่ ห้คาํ แนะนําในการจัดทํางานวิจยั นี้ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทุกท่านทีช่ ่วยเหลือในการทดสอบระบบ
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ประสิ ทธิ ภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้าแม่ตาํ๋ จังหวัดพะเยา
Efficiency and Selectivity of Gillnets in Mae Tam Reservoir, Phayao Province
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ1*์ และ ธนะพล แสงศรีจนั ทร์1
Kanyanat Soontornprasit1* and Tanapon Sangsrichan1
0

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า
จังหวัดพะเยา โดยดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยดําเนินการ
สํารวจแหล่งนํ้า 3 พื้นที่ พบพันธุป์ ลาทัง้ หมด 15 ชนิด 8 ครอบครัว โดยกลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจํานวน
ชนิดมากทีส่ ดุ 7 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 46 โดยแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.05 สถานี
ทีพ่ บชนิดปลามากทีส่ ดุ คือ สถานีท่ี 1 คิดเป็ นร้อยละ 93.3 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือทีม่ ขี นาดช่องตาต่างกันต่อ
หน่วยเวลา (CPUE) ของข่ายขนาด 2.5 4 7 และ10 เซนติเมตร มีค่า 10.54 3.46 2.34 และ 1.01 ตามลําดับ

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพเครื่องมือข่าย โครงสร้างปลา อ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า

Abstract

The purposes of this research was to study the efficiency and selectivity of gillnets in Mae Tam
reservoir, Phayao Province from January to June 2011. In this study, 3 areas of water resource were
investigated. Results indicated that 15 Genus and 8 Family of fishes were found. Most of freshwater fish
were Cyprinidae 46 percent (7 species). Each different station area had significantly different percentages of
fish (P<0.05). The freshwater fish were found at most in the station 1 which was 93.3 percent. The gillnets
efficiency of the 2.5, 4, 7 and 10 cm size were 10.54 3.46 2.34 and 1.01, respectively.

Key words : Gillnets efficiency, Fish community structure, Mae Tam Reservoir
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บทนํา

อ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า ตัง้ อยู่ในตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพ้นื ที่ 4,500 ไร่ มีความจุน้ํ าได้ถึง 37
ล้านลูกบาศก์เมตร มีความลึกเฉลีย่ ประมาณ 6 เมตร มีลําห้วยจากแหล่งต้นนํ้าทีไ่ หลลงสู่อ่างเก็บนํ้า พบชนิดพันธุป์ ลา
ได้แก่ ปลาแป้น ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลานิล และปลากราย เป็ นต้น จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ทางด้านนิเวศวิทยา
และชีววิทยาสัตว์น้ํา โดยมีชุมชนตัง้ อยู่ลอ้ มรอบ จํานวน 2 ตําบล 9 หมู่บา้ น [5] ปจั จุบนั สภาพแวดล้อมของอ่างเก็บนํ้า
แม่ตํ๋าได้เปลีย่ นไปอย่างมากซึง่ ส่งผลกระทบต่ออาชีพทําการประมง จึงทําให้ชนิดและวิธกี ารใช้เครื่องมือทําการประมง
ในอดีตได้เปลีย่ นไปอีกด้วย และอีกทัง้ ยังมีการเพิม่ จํานวนชาวประมงมากขึน้ จึงทําให้ปริมาณสัตว์น้ําทีจ่ บั ได้มปี ริมาณ
ทีล่ ดลง อ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋าเป็ นแหล่งนํ้าทีม่ ศี กั ยภาพทางการประมงสูง สามารถเอือ้ อํานวยประโยชน์เป็ นอย่างมากให้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยเป็ นทัง้ แหล่งที่ประกอบอาชีพการทําประมง และเป็ นแหล่งที่
สนับสนุ นผลผลิตสัตว์น้ําจืดสามารถให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้มากขึน้ ซึง่ แต่ละคนจะใช้เครื่องมือทําการประมงที่
แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั สถานทีท่ ท่ี าํ การประมง แต่เครื่องมือทีน่ ิยมใช้กนั มากได้แก่ ข่าย เบ็ด และลอบปลากด เป็ นต้น
[5] โดยข่ า ยเป็ น เครื่อ งมือ ประมงหลัก ในอ่ า งเก็บ นํ้ าแม่ ตํ๋ า การจับ ปลาที่เ พิ่ม ขึ้น ของชาวประมงได้ก่อ ให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงต่อโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ําในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า ดังนัน้ การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายใน
อ่างเก็บนํ้ าแม่ตํ๋า สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรปลาในอ่างเก็บนํ้ าแม่ตํ๋าใน
ปจั จุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดและยังยื
่ นต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา
โดยทํา การศึก ษาทุ ก เดือ นเป็ น เวลา 6 เดือ น ตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคมถึง เดือ นมิถุ น ายน พ.ศ. 2554 โดยมีแ ผนการ
ดําเนินการดังนี้ กําหนดจุดสํารวจ เตรียมเครื่องมือข่าย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ โดย
กําหนดจุดสุ่มตัวอย่างในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามลักษณะสภาพนิเวศแหล่งนํ้ า
แบ่งเป็ น 3 จุดสํารวจ ได้แก่ บริเวณต้นนํ้า กลางนํ้า และท้ายนํ้า (ภาพที่ 1) ทําการรวบรวมข้อมูลจากการสุม่ ตัวออย่าง
ชุดเครื่องมือข่ายทีม่ ชี ่องตาต่างกัน 4 ขนาด แต่ละช่องตามีขนาดพืน้ ทีข่ า่ ยดังนี้
• ข่ายขนาดตา 2.5 เซนติเมตร มีความลึก 1 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ ที่ 200 ตารางเมตร
• ข่ายขนาดตา 4 เซนติเมตร มีความลึก 2 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ ที่ 400 ตารางเมตร
• ข่ายขนาดตา 7 เซนติเมตร มีความลึก 2 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ ที่ 400 ตารางเมตร
• ข่ายขนาดตา 10 เซนติเมตร มีความลึก 2 เมตร และความยาว 200 เมตร รวมพืน้ ที่ 400 ตารางเมตร
ทําการจดบันทึกสภาพแวดล้อมของแหล่งนํ้า และเก็บตัวอย่างปลาทีไ่ ด้ในแต่ละสถานีมาเก็บรักษาด้วยฟอร์มาลีน 10%
ในขวดเก็บตัวอย่าง พร้อมบันทึกภาพถ่ายในแต่ละสถานี จากนัน้ คัดแยกตัวอย่าง วัดขนาดความยาวรายตัวและชัง่
นํ้าหนัก พร้อมจดบันทึกข้อมูล นําข้อมูลทีไ่ ด้ไปคํานวณตามสูตรและวิธกี ารต่างๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าดัชนีความมากชนิด (Richness Index) ดัชนีความเท่าเทียม (Evenness Index หรือ Equitability Index)
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity Index) [6] วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตามพืน้ ที่และช่วงเวลา โดย
พิจารณาจากค่ าเฉลี่ย ค่า มัธ ยฐาน ค่าสูงสุดและค่ าตํ่า สุด วิเ คราะห์ความสัมพันธ์คู่ของป จั จัย ทางคุณ ภาพนํ้ า ทาง
กายภาพและเคมีบางประการ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ในแต่ละพืน้ ทีว่ เิ คราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยใช้
วิธี t-test และ ANOVA ด้วยวิธขี อง Tukey Honest significant difference
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผลการศึกษา

1. ความหลากหลายของชนิ ดพันธุป์ ลา
จากการศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากเครื่องมือข่าย 4 ขนาดช่องตา ได้แก่ 2.5 4 7 และ 10 เชนติเมตร ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือน
มกราคม 2555 จํานวนทัง้ หมด 7 ครัง้ ทีส่ าํ รวจ พบความหลากหลายของชนิดพันธุป์ ลารวม 15 ชนิด 8 ครอบครัว โดย
กลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจํานวนชนิดมากทีส่ ดุ 7 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 46 ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากระสูบจุด
ปลาสูบขีด ปลาซิวควาย ปลาไน ปลาสร้อยและปลาแก้มชํ้า รองลงมาเป็ นพันธุป์ ลาในครอบครัว Cichlidae มี 2 ชนิด
คิดเป็ นร้อยละ 13 ได้แก่ ปลานิลและปลาหมอสี นอกจากนัน้ ยังพบปลาอีก 6 ครอบครัว ครอบครัวละ1 ชนิด (ภาพที่
2)

ภาพที่ 2 ร้อยละของครอบครัวชนิดพันธุท์ พ่ี บในอ่างเก็บนํ้าแม่ตาํ๋ จังหวัดพะเยา
ระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึง มกราคม 2555
เมื่อพิจารณาจากพื้นที่เก็บตัว อย่า งพบว่าสถานีท่ี 1 (บริเวณท้ายนํ้ า) พบชนิดปลามากที่สุดถึง 14 ชนิ ด
รองลงมาได้แก่สถานีท่ี 2 (บริเวณกลางนํ้า) และสถานีท่ี 3 (บริเวณต้นนํ้า) ตามลําดับ โดยปลาในกลุ่ม Cyprinidae พบ
มากถึง 7 สกุล รองลงมาได้แก่กลุ่ม Cichlidae พบเพียง 2 สกุล ชนิดปลาที่พบทุกสถานีได้แก่ ปลาแป้นแก้ว ปลา
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ตะเพีย น ปลาสร้อ ยและปลานิ ล เมื่อเปรีย บเทีย บทัง้ 3 สถานี พบว่า ชนิ ดปลามีความแตกต่ างกัน ทางสถิติท่รี ะดับ
นัยสําคัญ p < 0.05 (ตารางที่ 1) ส่วนชนิดปลาทีส่ าํ รวจพบในสถานีท่ี 1 และ 2 ได้แก่ ปลาตะเพียน กระสูบจุด กระสูบ
ขีด ปลาสลาด ปลาสร้อย ปลาแป้น และปลานิล และชนิดปลาที่สํารวจพบเพียง1 สถานี ได้แก่ ปลากระดี่นาง ปลา
แก้มชํ้า ปลาหมอ ปลาบู่ทราย ปลาไน และปลาซิวควาย พบเฉพาะในสถานีท่ี 1 และปลาหมอสีพบเฉพาะในสถานีท่ี 2
(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ร้อยละของความหลากหลายของชนิดครอบครัวปลาทีพ่ บในแต่ละสถานีของอ่างเก็บนํ้าแม่ตาํ๋ จังหวัดพะเยา
ระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึง มกราคม 2555
ตารางที่ 1 ความหลากหลายของชนิดพันธุป์ ลาทีพ่ บในแต่ละสถานีของอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือน
มกราคม 2554 ถึง มกราคม 2555
ชนิ ดปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
สถานี ที่ 1
สถานี ที่ 2
สถานี ที่ 3
ค่าที่พบ (%)
1. ปลาตะเพียน
+
+
+
100.00
Barbonymus gonionotus
2.ปลากระสูบจุด Hampala dispar
+
+
66.67
3.ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota
+
+
66.67
4.ปลาซิวควาย
+
33.33
Rasbora dusonensis
5.ปลากระทิง
+
33.33
Mastacembelus armatus
6.ปลาสลาด
+
+
66.67
Notopterus notopterus
7.ปลาไน
+
33.33
Cyprinus carpio
8.ปลาสร้อย
+
+
+
100.00
Henicorhynchus siamensis
9.ปลาบู่ทราย
+
33.33
Oxyeleotris marmorata
้
10.ปลาแปนแก้ว Parambassis siamensis
+
+
+
100.00
11.ปลาหมอ
+
33.33
Anabas testudineus
12.ปลานิล
+
+
+
100.00
Oreochromis niloticus
13.ปลากระดีน่ าง Trichogaster microlepis
+
33.33
14.ปลาแก้มชํ้า
+
33.33
Puntius orphoides
15.ปลาหมอสี
+
33.33
Aequidens rivulatus
ค่าทีพ่ บ (%)
93.3
53.3
26.7
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ผลการศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายพบว่า ข่ายขนาดช่องตา 4 เซนติเมตรจับปลา
ได้มากทีส่ ุดถึง 10 ชนิดรองลงมาได้แก่ข่ายขนาดช่องตา 7 2.5 และ 10 เซนติเมตร ตามลําดับ จะพบได้ว่าตาข่าย
ขนาด 4 เซนติเมตรพบชนิดและนํ้าหนักมากสุดคิดเป็ นร้อยละ 66.67 และข่ายขนาดตา 2.5 เซนติเมตร จับได้มากสุด
ในด้านจํานวน เมื่อทดสอบทางสถิตพิ บว่าขนาดตาข่ายทัง้ 4 ช่องตา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% (ภาพที่ 4) (ตารางที่ 2)

ภาพที่ 4 ร้อยละของความหลากหลายของชนิดครอบครัวปลาทีพ่ บในแต่ละขนาดช่องตาของข่าย (เซนติเมตร)
ของอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2554
ตารางที่ 2 องค์ประกอบของชนิดปลาทีจ่ บั ได้จากเครื่องมือข่ายหลายขนาดช่องตาในอ่างแม่ตาํ๋ ระหว่างเดือนมกราคม
2554 ถึง มกราคม 2555
ขนาดของตาข่ายแต่ละช่องตา
ค่าที่พบ
ชนิ ดปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
(%)
2.5 ชม. 4 ชม.
7 ชม.
10 ชม.
1.ปลาตะเพียน
+
+
50.00
Barbonymus gonionotus
2.ปลากระสูบจุด
+
25.00
Hampala dispar
3.ปลากระสูบขีด
+
+
+
75.00
Hampala macrolepidota
4.ปลาซิวควาย
+
25.00
Rasbora dusonensis
5.ปลากระทิง
+
25.00
Mastacembelus armatus
6.ปลาสลาด
+
25.00
Notopterus notopterus
7.ปลาไน
+
25.00
Cyprinus carpio
8.ปลาสร้อย
+
+
50.00
Henicorhynchus siamensis
9.ปลาบู่ทราย
+
+
50.00
Oxyeleotris marmorata
10.ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis
+
+
+
75.00
11.ปลาหมอ
+
25.00
Anabas testudineus
12.ปลานิล
+
+
50.00
Oreochromis niloticus
13.ปลากระดีน่ าง Trichogaster microlepis
+
25.00
14.ปลาแก้มชํ้า
+
+
25.00
Puntius orphoides
15.ปลาหมอสี
+
+
50.00
Aequidens rivulatus
รวม (%)
40.00
66.67
46.67
13.33
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2. ประสิ ทธิ ภาพผลจับของเครือ่ งมือที่มีขนาดช่องตาต่างกันต่อหน่ วยเวลา (CPUE)
ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือทีม่ ขี นาดช่องตาต่างกันต่อหน่ วยเวลา (CPUE) ของปลาในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า
พบว่าค่าประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือทีม่ ขี นาดช่องตาต่างกันต่อหน่วยเวลา มีความแตกต่างกันระหว่างขนาดช่องตา
ทีร่ ะดับนัยสําคัญ p < 0.05 โดยพบว่าข่ายขนาด 2.5 4 7 มีความแตกต่างกับขนาด 10 เซนติเมตร โดยมีค่า 10.54
3.46 2.34 และ 1.01 ตามลําดับ (ภาพที่ 5) ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือทีม่ ขี นาดช่องตาต่างกันต่อหน่ วยเวลา
(CPUE) กับสถานีเก็บตัวอย่างในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างสถานีทร่ี ะดับนัยสําคัญ p < 0.05

ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือทีม่ ขี นาดช่องตาต่างกันต่อหน่วยเวลา (CPUE)
ของปลาในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า ระหว่างเดือนมกราคม 2554-มกราคม 2555

วิ จารณ์ และสรุปผล

จากการศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้ าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยา พบความ
หลากหลายของชนิดพันธุป์ ลารวม 15 ชนิด 8 ครอบครัว โดยชนิดกลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจํานวนชนิดมาก
ทีส่ ดุ 7 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 46 ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากระสูบจุด ปลาสูบขีด ปลาซิวควาย ปลาไน ปลาสร้อยและปลา
แก้มชํ้า รองลงมาเป็ นพันธุ์ปลาในครอบครัว Cichlidae มี 2 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 13 ได้แก่ ปลานิลและปลาหมอสี
นอกจากนัน้ ยังพบปลาอีก 6 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 ชนิด สอดคล้องกับการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาและ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายในหนองหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า ข่ายขนาด 30 มิลลิเมตร มีความสามารถในการ
เลือกจับชนิดพันธุป์ ลามากทีส่ ุดรวม 21 ชนิด รองลงมาคือ ขนาด 40 มิลลิเมตร สามารถจับพันธุป์ ลาได้รวม 20 ชนิด
ส่วนข่ายขนาดช่องตา 20 55 และ 70 มิลลิเมตร สามารถเลือกจับพันธุป์ ลาได้รวมเท่ากัน 17 ชนิด แต่มคี วามแตกต่าง
กันในรายละเอียดของชนิดพันธุป์ ลาทีจ่ บั ได้ และพบว่า ข่ายขนาดช่องตา 90 มิลลิเมตร มีความสามารถในการเลือกจับ
พันธุป์ ลาได้น้อยทีส่ ดุ จํานวน 10 ชนิด แต่พนั ธุป์ ลาทีจ่ บั ได้จะเป็ นพันธุป์ ลาทีม่ ขี นาดใหญ่ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาช่อน
ปลาบู่ทราย ปลาสลาด ปลาไน ปลายีส่ กเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลานวลจันทร์เทศ ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาสร้อย
ขาว [1] ส่วนการศึกษาโครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายในแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง พบว่ามี
ความหลากหลายพันธ์ปลารวม 78 ชนิด 29 ครอบครัว มีผลจับปลาต่อหน่วยเครื่องมือข่ายเฉลีย่ 37.5, 119.42, 29.65,
19.11, 27.40 และ 5.27 กรัมต่อพืน้ ทีข่ า่ ย 100 ตารางเมตรต่อชัวโมง
่
มีโครงสร้างประชาคมปลาโดยนํ้าหนักทีป่ ระมาณ
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ค่าสะสมร้อยละ 51.28 มีชนิดพันธุป์ ลาทีพ่ บมากกว่า 7 ชนิดดัชนีทางนิเวศวิทยาพบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุป์ ลาเฉลีย่ 1.72 ± 0.42 ดัชนีความหลากชนิดเฉลีย่ 2.5 ± 0.74 ขนาดช่องตาข่ายทีต่ ่างกันจะมีความสามารถ
ในการเลือกจับชนิดพันธุป์ ลาข่ายขนาดช่องตา 25 และ 35 มิลเิ มตรจะเลือกจับชนิดปลาได้มากทีส่ ดุ ถึง 52 และ 53 ชนิด
[4] สอดคล้องกับศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้ าเขื่อน กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุป์ ลา โดยการสุ่มตัวอย่างในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนกระเสียวโดยชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตามี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา 24 ชนิด 11 ครอบครัวโดยพบครอบครัวปลาตะเพียนมากที่สุดถึง12 ชนิดการ
จําแนกชนิดพันธุ์ปลาตามขนาดของเครื่องมือข่ายพบว่าข่ายขนาดตา 30 มิลลิเมตรมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปลามากทีส่ ดุ 20 ชนิดและบริเวณหน้าเขือ่ นมีความหลากหลายของชนิดพันธุป์ ลามากทีส่ ดุ คือ 24 ชนิดส่วนตามฤดูกาล
ในฤดูหนาวและแล้งพบชนิดพันธุป์ ลามากทีส่ ดุ คือ 20 ชนิดโดยปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียน ปลาม้า และปลานิล [2]
การศึกษาประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้าเขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์ ด้วยเครื่องมือข่ายขนาดช่อง
ตาต่างกันคือ 20, 30, 40 ,55 ,70 และ 90 มิลลิเมตร มีองประกอบของชนิดพันธุป์ ลาทัง้ หมด 44 ชนิด 17 ครอบครัวผล
จับปลาเฉลีย่ ต่อหน่วยเครื่องข่าย (CPUE) เท่ากับ 555.58 กรัมต่อพืน้ ทีข่ า่ ย 100 ตารางเมตรต่อคืน ผลจับปลาเฉลีย่ ต่อ
หน่วยเครื่องมือข่ายของขนาดช่องตา 20, 30, 40 ,55 ,70 และ 90 มิลลิเมตรเท่ากับ 603.43, 991.48, 448.75, 260.93
และ 76.63 กรัมต่อพืน้ ทีข่ า่ ย 100 ตารางเมตร [3]
การศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่ างเก็บ นํ้ าแม่ตํ๋ า จังหวัดพะเยา พบความ
หลากหลายของชนิดพันธุป์ ลารวม 15 ชนิด 8 ครอบครัว โดยชนิดกลุ่มปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจํานวนชนิดมาก
ทีส่ ดุ 7 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 46 ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากระสูบจุด ปลาสูบขีด ปลาซิวควาย ปลาไน ปลาสร้อยและปลา
แก้มชํ้า รองลงมาเป็ นพันธุ์ปลาในครอบครัว Cichlidae มี 2 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 13 ได้แก่ ปลานิลและปลาหมอสี
นอกจากนัน้ ยังพบปลาอีก 6 ครอบครัว ครอบครัวละ1 ชนิด
สถานีท่ี 1 (บริเวณท้ายนํ้า) พบชนิดปลามากทีส่ ดุ ถึง 14 ชนิด รองลงมาได้แก่สถานีท่ี 2 (บริเวณกลางนํ้า) และ
สถานีท่ี 3 (บริเวณต้นนํ้า) ตามลําดับ โดยปลาในกลุ่ม Cyprinidae พบมากถึง 7 สกุล รองลงมาได้แก่กลุ่ม Cichlidae
พบเพียง 2 สกุล
ข่ายขนาดช่องตา 4 เซนติเมตรจับปลาได้มากทีส่ ุดถึง 10 ชนิดรองลงมาได้แก่ข่ายขนาดช่องตา 7 2.5 และ
10 เซนติเมตร ตามลําดับ จะพบได้ว่าตาข่ายขนาด 4 เซนติเมตรพบชนิดและนํ้าหนักมากสุดคิดเป็ นร้อยละ 66.67
และข่ายขนาดตา 2.5 เซนติเมตร จับได้มากสุดในด้านจํานวน
ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือทีม่ ขี นาดช่องตาต่างกันต่อหน่ วยเวลา (CPUE) ของข่ายขนาด 2.5 4 7
และ10 เซนติเมตร โดยมีค่า 10.54 3.46 2.34 และ 1.01 ตามลําดับ

ข้อเสนอแนะ

สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า จังหวัดพะเยานัน้ ควรให้
ครอบคลุมรอบปี จะได้เป็ นตัวแทนของฤดูกาล และจํานวนสถานีสาํ รวจควรเพิม่ บริเวณให้ครอบคลุมทางด้านตะวันออก
ของพืน้ ทีอ่ ่างเก็บนํ้าแม่ตํ๋า
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การเพิ่ มอัตราส่วนเพศเมียในไก่ไข่โดยแอนติ บอดีต่อต้านแอนติ เจนที่จาเพาะต่อเพศผู้
Increasing Female Sex Ratio in Layer Chickens by Antibody Against Malespecific Antigen
นารีรตั น์ กุลาวาชัย1* เพทาย พงษ์เพียจันทร์1 และ ศุภมิตร เมฆฉาย1
Nareerat Kulawachai1* , Petai Pongpiachan1 and Supamit Mekchay1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อหาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนลูกไก่ไข่เพศเมียให้มากกว่าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อต้านแอนติเจนทีจ่ าเพาะต่อ
เพศผู้ (Male-specific Antigen:MSA) จากนัน้ วัดระดับความเข้มข้นของแอนติบอดีต่อ MSA ด้วยเทคนิคอีไลซ่า พบว่า
แอนติบอดีซรี มจากแม่
ั่
ไก่ทาปฏิกริ ยิ ากับแอนติเจน WBC ไก่เพศผูไ้ ด้ดกี ว่าในไก่เพศเมีย การกระตุ้นในครัง้ แรกความ
แตกต่างระหว่างสัดส่วนเพศยังไม่ชดั เจนแต่ครัง้ ที่ 2 และ 3 สัดส่วนเพศเริม่ ค่อนไปทางเพศผู้ซง่ึ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ในเพศผูม้ คี ่า Optical density เท่ากับ 0.14±0.01, 0.37±0.08 และ 0.44±0.08
ตามลาดับ ส่วนในเพศเมียมีค่าเท่ากับ 0.13±0.01, 0.28±0.04 และ 0.37±0.04 จากนัน้ เก็บไข่จากแม่ไก่ทงั ้ สองกลุ่มเข้า
ฟกั พบว่าสัปดาห์ท่ี 4 สัดส่วนเพศเมียในกลุ่มกระตุ้นได้เพิม่ ขึน้ 26.09% จนถึง100% ในสัปดาห์ท่ี 10 ผลการทดลอง
พบว่าเปอร์เซ็นต์ลกู ไก่เพศเมียเพิม่ ขึน้ ทัง้ หมด 10.30% จากการศึกษาในครัง้ นี้สรุปได้ว่าสามารถเพิม่ สัดส่วนเพศลูกไก่
ไข่เพศเมียให้มากกว่าทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: แอนติเจน แอนติบอดี การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กัน ไก่

Abstract
The objective of this study was to find a way to increase the ratio of female offspring. The immunized
group was immunized with MSA. Antibody titers against MSA were measure by ELISA. The results found that
antiserum from hens react with male WBC better than female WBC. After the second and third immunization the
difference of antibody titers in males was higher than females (p<0.05). Optical density was detected in male WBC
as 0.14±0.01, 0.37±0.08 and 0.44±0.08, respectively and in female WBC as 0.13±0.01, 0.28±0.04 and 0.37±0.04,
respectively. The immunized group was compared with the control group after the eggs for hatching were
collected. It showed that, In week four the female offspring sex ratio in the immunized group increased higher than
control group. The results showed that the female offspring sex ratio in the immunized group had increased over
the control group by 26.09 % until 100% in week ten. Therefore, it can be concluded that the percentage of female
offspring increase 10.30 %. In conclusion, we found a way to increase the ratio of female offspring.
Key words: Antigen, Antibody, Immunization, Chicken
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บทนา
ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศทีม่ อี ุตสาหกรรมการผลิตสัตว์หลากหลายชนิด หนึ่งในนัน้ ได้แก่อุตสาหกรรมการ
ผลิตไก่ ไข่ ปจั จุ บนั ประชากรของโลกเพิ่มขึ้น จึง ท าให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ตามมาด้ว ยและไก่ ไ ข่ก็เ ป็ น อีก
ทางเลือกหนึ่งทีห่ ลายครัวเรือนให้ความสนใจทีจ่ ะนามาประกอบอาหารเนื่องจากไก่ไข่สามารถให้ทงั ้ เนื้อและไข่ ดังนัน้
ปริม าณการผลิต และความต้ อ งการบริโ ภคไข่ ไ ก่ ข องไทยจึง เพิ่ม ขึ้น ในแต่ ล ะปี ร วมไปถึง การส่ ง ออกไปยัง ตลาด
ต่างประเทศแต่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตไข่ไก่เพื่อตอบสนองความต้องการได้ โดยดูจากปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกไข่ไก่ทล่ี ดลงซึง่ เป็ นผลมาจากผลผลิตทีไ่ ม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด [1]. นอกจากนี้พบว่าแม่ไก่ยนื กรง
ไม่เพียงพอต่อการผลิตส่งผลให้มปี ริมาณผลผลิตไข่ออกสู่ตลาดไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภคไข่ไ ก่
ภายในประเทศจึงส่งผลให้ราคาไข่และราคาลูกไก่มรี าคาสูงขึน้ จึงมีการนาเข้าไก่เพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี และมีการนาเข้าแม่
พันธุไ์ ก่ไข่ (P.S.) เข้ามาเลีย้ งเป็ นจานวนมาก [2] เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไป
ยังต่างประเทศ
ดังนัน้ แนวทางหนึ่งทีน่ ่ าสนใจในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่และสามารถลดต้นทุนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมไก่ไข่ โดยการเพิม่ อัตราส่วนเพศเมียของไก่ไข่เพื่อเป็ นแม่พนั ธุแ์ ละลดอัตราการนาเข้าแม่พนั ธุไ์ ก่ไข่ (P.S.)
จากต่างประเทศ โดยการกระตุน้ และการพัฒนาระบบภูมคิ มุ้ กันในไก่เพศเมีย เพื่อเพิม่ อัตราส่วนเพศเมียให้มากขึน้ จาก
ปกติ โดยการประยุกต์ใช้ Male-specific antigen (MSA) จากการ ศึกษาในด้านการเพิม่ สัดส่วนลูกหนู เพศเมียโดย
อาศัยการแสดงออกของเอชวายแอนติเจนในตัวอ่อนของหนู ระยะก่อนฝงั ตัว [3] เริม่ จากเตรียมแอนติซรี มั ต่อ เอชวาย
แอนติเจนโดยใช้หนูตวั เล็ก C57BL/6 เพศเมียทีก่ ระตุ้นด้วยเซลล์มา้ มเพศผูแ้ ล้วนามาเลีย้ งเซลล์ระยะ 8 เซลล์ของหนู
ตรวจสอบด้วยวิธี Cytotoxicity assay พบว่าเมื่อมีคอมพลีเมนต์อย่างเดียวตัวอ่อนเพศผูจ้ ะรอดชีวติ มากกว่าอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อมีเอชวายแอนติซรี มร่
ั ่ วมกับคอมพลีเมนต์และการใช้เอชวายแอนติซรี มร่
ั ่ วมกับคอมพลีเมนต์ทาให้มลี ูกหนู
เพศเมียถึง 82 % เช่นเดียวกับการศึกษาการยับยัง้ สเปิ รม์ ทีม่ โี ครโมโซมวายจากการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอ
ชวายแอนติเจนเพื่อผลิตตัวอ่อนหนูเพศเมียในห้องปฏิบตั กิ าร (in vitro production of embryo) [4] พบว่าการตอบสนอง
ของสเปิ รม์ หนูต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอชวายแอนติเจนไม่มอี ทิ ธิผลต่อสัดส่วนเพศของไข่ทป่ี ฏิสนธิแบบ in vitro
และจากการใช้เทคนิค immuno selection ในการจับสเปิ รม์ วายโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ เอชวายแอนติเจน
สามารถเพิม่ จานวนลูกเพศเมียได้ประมาณ 6 – 8 % จากงานทดลองทัง้ สองแสดงให้เห็นว่าเอชวายแอนติเจนมีบทบาท
สาคัญในการกระตุน้ การเปลีย่ นแปลงเพศในหนูและน่าจะรวมไปถึงสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ เช่นกัน ดังนัน้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดผลการผลิตแอนติบอดีต่อต้านเม็ดเลือดขาวจากไก่เพศผู้ (ZZ โครโมโซม) ของไก่ไข่
ด้วยเทคนิค Indirect ELISA และวัดผลการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเพศของลูกไก่ทม่ี เี พศเมียเพิม่ ขึ้นหลังจากการได้รบั การ
กระตุน้ ด้วยแอนติเจนทีจ่ าเพาะต่อเพศผู้ (Male-specific antigen) ซึง่ โดยปกติอตั ราส่วนเพศผูต้ ่อเพศเมียทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติจะเป็ น 1:1 [5].

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองที่ใช้ได้แก่ไก่พ่อพันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์แดงเพื่อเป็ น แหล่งน้ าเชือ้ ในการผสมเทียม, ไก่แม่พนั ธุบ์ าร์
พลีมทั ร็อค จานวน 10 ตัว และไก่แม่พนั ธุไ์ ทยพลีมทั ร๊อค จานวน 10 ตัว อายุ 28 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 10 ตัว ได้แก่กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุ้น โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยไก่แม่พนั ธุบ์ าร์พลีมทั ร็อค จานวน 5 ตั ว
และไก่แม่พนั ธุไ์ ทยพลีมทั ร๊อค จานวน 5 ตัว เลีย้ งในกรงขังเดีย่ วโรงเรือนระบบเปิ ด ชังน
่ ้ าหนักตัวไก่เดือนละหนึ่งครัง้
และจัดทาวัคซีนตามอายุของไก่ไข่
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การกระตุ้นการสร้างภูมิค้มุ กันในสัตว์ทดลอง
ผสม Male-specific antigen ผสมเข้ากับ Freund’s complete adjuvant ในอัตราส่วน 1:1 ด้วยวิธโี ฮโมจีไนเซ
ชัน (homogenization) แล้วนาไปฉีดกระตุน้ ในแม่ไก่กลุ่มกระตุน้ จานวน 10 ตัว โดยฉีดตัวล่ะ 1 มิลลิลติ ร เข้ากล้ามเนื้อ
หน้าอกทางด้านซ้ายและขวาข้างละ 2 ตาแหน่ ง (intramuscular) ตาแหน่ งล่ะ 0.25 มิลลิลติ ร ทาการฉีดกระตุ้น 4 ครัง้
ทุก 2 สัปดาห์ ฉีดกระตุ้นซ้า (booster shots) ในครัง้ ที่ 2, 3 และ 4 หลังจากการกระตุ้นในครัง้ แรก ด้วย MSA ใน
สารละลายพีบเี อสและ Freund’s incomplete adjuvant ตามขัน้ ตอนดังกล่าวข้างต้นและทาการเก็บตัวอย่างซีรมทุ
ั ่ กครัง้
หลังจากการฉีดกระตุน้
การเจาะเลือดเพือ่ เก็บตัวอย่างซีรมั ่
ในกลุ่มควบคุมจะทาการเก็บเลือดในครัง้ แรกเท่านัน้ เนื่องจากไม่ได้รบั การฉีดกระตุ้น ส่วนกลุ่มกระตุ้นนัน้ เก็บ
ตัวอย่างเลือดทุกครัง้ หลังจากวันที่ฉีดกระตุ้นไปหนึ่งสัปดาห์จากเส้นเลือดดาบริเวณใต้ปีก (wing vein) ปริมาณ 1
ั่
ั ่ ย่ งด้วยความเร็ว 3,000
มิลลิลติ ร/ตัว เก็บในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลติ ร แล้วทาการปนแยกซี
รมโดยการป
ั่
นเหวี
รอบต่อนาที นาน 10 นาที แล้วนาไปวิเคราะห์ในลาดับต่อไป
การวัดระดับแอนติ บอดีต่อ Male-specific antigen (MSA) ด้วยวิ ธี Indirect ELISA
เคลือบไมโครเพลท ด้วยเซลล์มา้ มไก่เพศผูแ้ ละเซลล์มา้ มไก่เพศเมี ยอย่างละ 106เซลล์ในสารละลาย coating
buffer pH 9.6 หลุมละ 100 ไมโครลิตร แล้วบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนาน 16 ชัวโมง
่
เทสาร ละลายทิง้ แล้วล้าง
เพลท 3 ครัง้ ด้วย PBS-T ปริมาตร 200 ไมโครลิตรต่อหลุม แล้วเติมเจลาตินทีล่ ะลายใน coating buffer pH 9.6 ทีม่ ี
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 200 ไมโครลิตรต่อหลุม บ่มทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง 1 ชัวโมง
่
เทสารละลายทิง้ แล้วล้างด้วย
PBS-T 3 ครัง้ เติมตัวอย่างซีรมไก่
ั ่ ทค่ี วามเข้มข้น 1:2,500 ซึง่ เป็ นความเข้มข้นทีเ่ หมาะสม ปริมาตร 100 ไมโครลิตรลง
ในแต่ละหลุม บ่มทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ งนาน 1 ชัวโมง
่
เทสารละลายทิง้ แล้วล้างเพลทด้วย PBS-T 3 ครัง้ เติม Rabbit antichicken IgG Antibody horseradish peroxidase conjugate 1:2,000 ในแต่ละหลุม 50 ไมโครลิตร บ่มทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง
นาน 1 ชัวโมง
่
เทสารละลายทิง้ แล้วล้างด้วย PBS-T 3 เติมสารละลายทีท่ าให้เกิดสี (substrate solution) หลุมละ 50
ไมโครลิตร ปล่อยให้ทาปฏิกริ ยิ า 10 นาที ทาการหยุดปฏิกริ ยิ าด้วย 4N H2SO4 ปริมาตร 100 ไมโครลิตรต่อหลุม อ่าน
ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง ELISA reader ทีค่ วามยาวคลื่น 492 นาโนเมตร
การเก็บไข่และการจัดการฟักไข่ไก่
เก็บไข่ทุกวันโดยแยกตามกลุ่มทดลอง เขียนเบอร์แม่ไก่ทใ่ี ห้ไข่, วันทีเ่ ก็บไข่และรหัสกลุ่มทดลองลง บนเปลือก
ไข่ทุกฟอง ชังน
่ ้าหนักไข่ไก่ทุกฟองก่อนทา การคัดไข่เข้าฟกั จากนัน้ รมควันฆ่าเชือ้ ด้วยก๊าซฟอร์มาดีไฮด์ แล้วเก็บไข่ไว้
ในห้องทีม่ อี ุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ท่ี 75-80 % รวบรวมไข่เข้าตู้ฟกั ทุกๆ 7 วัน โดยตัง้ อุณหภูมิ
และความชืน้ ของเครื่องฟกั ไข่ท่ี 37.77 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ท่ี 60% สาหรับไข่วนั ที่ 0 - 18 วัน และ
อุณหภูมทิ ่ี 37.2 องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ท่ี 61-65% สาหรับไข่วนั ที่ 18 - 21 วัน ทาการกลับไข่ทุกๆ 2
ชัวโมง
่
แล้วย้ายไข่ไปยังตู้เกิด (Hatcher) เมื่ออายุฟกั ได้ 18 วัน แยกตามกลุ่มการทดลองจนกระทัง้ เกิดแล้วทาการคัด
เพศลูกไก่พร้อมจดบันทึก
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การวิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใน Microsoft Office Excel 2007 และ SPSS 17.0 สาหรับข้อมูลแอนติบอดีซรี มของแม่
ั่
ไก่
จานวน 10 ตัว ที่มกี ารกระจายแบบไม่ปกติและเป็ นประเภทนอนพาราเมตริก จึงใช้การทดสอบของแมนและวิทนีย์
(Mann–Whitney U Test: MWU-Test)

ผลการศึกษา
การกระตุ้นด้วยแอนติ เจนที่จาเพาะต่อเพศผู้ (Male-specific antigen: MSA)
หลังจากแม่ไก่ในกลุ่มกระตุน้ ได้รบั ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA จานวน 3 ครัง้ คือสัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี
8 แล้วทาการเก็บเลือดเพื่อตรวจวัดการตอบสนองต่อการกระตุ้นกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA โดยวิธี Indirect ELISA ผล
การตรวจเลือดจากแม่ไก่ทงั ้ 10 ตัว พบว่าแม่ไก่มกี ารตอบสนองต่อการกระตุน้ การผลิตแอนติบอดีทนั ทีหลังจากทีม่ กี าร
กระตุ้นระบบภูมคิ ุม้ กันในครัง้ แรก (สัปดาห์ท่ี 2) เมื่อเทียบกับผลการตรวจเลือดก่อนได้รบั การกระตุ้น (วันที่ 0) และ
ยังคงผลิตแอนติบอดีต่อเนื่องหลังจากได้รบั การกระตุน้ ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของแอนติ บอดีต่อ MSA ที่จาเพาะต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพศในซี รมของ
ั่
ไก่แม่พนั ธุท์ ี่เกิ ดจากการกระตุ้นภูมิค้มุ กันต่อ MSA ด้วยวิ ธี Indirect ELISA
แอนติบอดีซรี มจากแม่
ั่
ไก่ทไ่ี ด้รบั การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA ทัง้ 10 ตัวอย่าง ถูกนามาตรวจสอบเพศด้วยวิธี
Indirect ELISA ใน WBC ไก่เพศผู้ 10 ตัว และไก่เพศเมีย 10 ตัว ซึ่งเป็ นแอนติเจนทีจ่ าเพาะกับแอนติบอดีซรี มที
ั่ ่
ต้องการตรวจ พบว่าแอนติบอดีซรี มจากแม่
ั่
ไก่ท่ไี ด้รบั การกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันต่อ MSA สามารถทาปฏิกริ ยิ าได้ดกี บั
แอนติเจน WBC ไก่เพศผู้ ได้ดกี ว่าในไก่เพศเมีย หลังจากทีไ่ ด้รบั การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในครัง้ ที่ 1 จะเห็นความแตกต่าง
ระหว่างสัดส่วนเพศทีเ่ กิดขึน้ ไม่ค่อยชัดเจนแต่หลังจากทีไ่ ด้รบั การกระตุ้นในครัง้ ที่ 2 และ 3 สัดส่วนเพศระหว่างเพศผู้
กับเพศเมียนัน้ ค่อนไปทางเพศผูซ้ ง่ึ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในเพศผูม้ คี ่าความต่าง
0.14±0.01, 0.37±0.08 และ 0.44±0.08 ตามลาดับ ส่วนในเพศมีค่า 0.13±0.01, 0.28±0.04 และ 0.37±0.04 ตามลาดับ

ภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเพศในซีรมั ่
ของไก่แม่พนั ธุท์ ไ่ี ม่ได้รบั การกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA

460

ภาพที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเพศในซีรมของไก่
ั่
แม่พนั ธุท์ เ่ี กิดจากการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA ครัง้ ที่ 1 (2 สัปดาห์หลังการทดลอง)

ภาพที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเพศในซีรมของไก่
ั่
แม่พนั ธุท์ เ่ี กิดจากการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA ครัง้ ที่ 2 (4 สัปดาห์หลังการทดลอง)
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ภาพที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าเพาะต่อการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเพศในซีรมของไก่
ั่
แม่พนั ธุท์ เ่ี กิดจากการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA ครัง้ ที่ 3 (8 สัปดาห์หลังการทดลอง)
น้าหนักไข่ไก่
จากการชังน
่ ้าหนักไข่ไก่จากแม่ไก่ทงั ้ 10 ตัวในกลุ่มควบคุม และอีก 10 ตัว จากกลุ่มกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA
แอนติเจนทีจ่ าเพาะเจาะจงต่อเพศผู้ ซึง่ พบว่าน้าหนักไข่ไก่ทไ่ี ด้หลังจากการกระตุน้ ในแม่ไก่แต่ละครัง้ มีน้าหนักเป็ นดังนี้
น้าหนักไข่ไก่จากการชังก่
่ อนทาการกระตุ้น แม่ไก่ของทัง้ สองกลุ่ม น้ าหนักไก่ในกลุ่มควบคุม (43.61±3.18)
ไม่มคี วามแตกต่างกันกับกลุ่มกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA (42.75±2.59) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
จากนัน้ ได้ทาการกระตุน้ แม่ไก่ครัง้ ที่ 1 แล้วทาการเก็บไข่หลังจากนัน้ พบว่าน้าหนักไข่ไก่ของทัง้ สองกลุ่มนัน้
ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยพบว่าน้ าหนักไข่ไก่ในกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี
44.20±4.80 และกลุ่มกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 43.71±3.90
น้าหนักไข่ไก่หลังจากทาการกระตุน้ ในแม่ไก่ครัง้ ที่ 2 แล้วชังน
่ ้าหนักไข่ไก่ของทัง้ สองกลุ่ม พบว่าน้ าหนักไก่ใน
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 46.23±5.20 ซึง่ มากกว่ากลุ่มกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 44.48±4.00 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
น้าหนักไข่ไก่หลังจากทาการกระตุน้ ในแม่ไก่ครัง้ ที่ 3 แล้วชังน
่ ้าหนักไข่ไก่ของทัง้ สองกลุ่ม พบว่าน้ าหนักไก่ใน
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 47.52±5.08 ซึง่ มากกว่ากลุ่มกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อ MSA มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 45.83±4.05 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ภาพที่ 5 แสดงค่าความแตกต่างของน้าหนักไข่ไก่กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA ในแต่ละสัปดาห์หลัง
การกระตุน้
การจัดการฟักไข่ไก่
หลังจากทีแ่ ม่ไก่ในกลุ่มกระตุ้นได้รบั การกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA ทัง้ หมด 3 ครัง้ และได้มกี ารเก็บไข่ไก่ทงั ้
กลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุน้ เข้าฟกั พบว่าในการเข้าฟกั ไข่ไก่ของกลุ่มควบคุม 92 % (n=492) มีเปอร์เซ็นต์การฟกั ออก
ตรงกาหนด (21วัน) ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มกระตุ้น 60 % (n=315) ในกลุ่มกระตุ้นพบว่ามีเปอร์เซ็นต์การฟกั ออกตรง
กาหนดลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุ มที่ช้ากว่ากาหนดไปถึง 4 วันซึ่งค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เลย
กาหนดแค่ 1 วันเท่านัน้ นอกจากนี้ยงั พบว่าเปอร์เซ็นต์ลูกไก่ทต่ี ายโคมในกลุ่มกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA ในช่วงของ
การเข้าฟกั ทัง้ หมดมีค่าเปอร์เซ็นต์การตายโคม (11%) ซึง่ สูงกว่ากลุ่มควบคุม (6%)
สัดส่วนเพศที่แตกต่างของลูกไก่ที่เกิ ดในกลุ่มควบคุม และกลุ่มกระตุ้นภูมิคมุ้ กันต่อ MSA
โดยปกติทวไปสั
ั ่ ดส่วนการเกิดเพศผูแ้ ละเพศเมียจะเท่ากับ 1:1 แต่หลังจากเก็บไข่ของแม่ไก่ทงั ้ สองกลุ่มเข้าฟกั
พบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มกระตุน้ ในสัปดาห์ท่ี 2 หลังจากการกระตุน้ นัน้ ให้สดั ส่วนลูกไก่เพศเมียของทัง้ สองกลุ่มนัน้ ไม่
มีความแตกต่างกัน (1.54%) แต่หลังจากแม่ไก่กลุ่มกระตุน้ ได้รบั การฉีดกระตุน้ ในสัปดาห์ท่ี 4 พบว่าสัดส่วนเพศเมียของ
กลุ่มกระตุ้นได้เพิม่ ขึน้ (26.09%) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและได้เพิม่ สัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันหลังจากการกระตุ้นต่อใน
สัปดาห์ท่ี 8 โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ท่ี 10 สัดส่วนเพศเมียในกลุ่มกระตุ้นนัน้ มีอตั ราส่วนเพศ ที่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ (100%) จากนัน้ เริม่ ลดลงแต่ยงั คงให้ลกู ไก่เพศเมียทีส่ งู กว่าเพศผู้
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วิ จารณ์ และสรุปผล
แอนติเจนทีใ่ ช้ในการกระตุน้ การสร้างแอนติบอดีทจ่ี าเพาะในไก่กลุ่มกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA จัดเป็ นโปรตีน
ชนิดหนึ่งซึง่ สามารถฉีดกระตุน้ ในสัตว์ทดลองได้หลายทิศทาง ได้แก่ การฉีดใต้ผวิ หนัง (subcutaneous injection) การ
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection) การฉีดเข้าชัน้ ผิวหนัง (intradermal) และการฉีดเข้าทางเส้นเลือดดา
(intravenous injection) ซึง่ ในการทดลองนี้เลือกใช้การฉีดกระตุน้ ทางกล้ามเนื้อในปริมาณ 1 มิลลิลติ ร เช่นเดียวกับการ
ทดลองในกระต่ายทีแ่ นะนาให้ใช้ในปริมาณ 50-1000 ไมโครลิตรเท่านัน้ [6] พบว่าไก่แม่พนั ธุท์ งั ้ สองสายพันธุต์ อบสนอง
ต่อปริมาณการกระตุ้นในครัง้ แรกและตรวจพบลักษณะการบวมแดงและอักเสบของผิวหนังของไก่บางตัวภายหลังการ
ฉีดกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันในครัง้ ทีส่ ามหลังจากทีใ่ ช้ Freund's complete adjuvant ในครัง้ แรกของการกระตุ้นซึง่ เคยเกิด
ขึน้ กับการทดลองในกระต่าย [7] เนื่องจาก Freund's complete adjuvant ประกอบด้วย Bayal F ผสมกับเชื้อ
Mycobacterium tuberculosis ทีต่ ายแล้วเมื่อนาแอนติเจนมาผสมกับ Freund's complete adjuvant จะทาให้สามารถ
กระตุ้นภูมคิ ุม้ กันชนิด cell mediated immunity ได้ดมี ากแต่ขณะเดียวกันอาจจะส่งผลให้เกิดการอักเสบทีผ่ วิ หนังและ
ก่อให้เกิดก้อนเนื้อแข็ง (granuloma formution) ขึน้ มาได้ โดยปริมาณของ Freund's complete adjuvant ทีแ่ นะนาให้ใช้
อยู่ท่ี 0.1-0.5 มิลลิลติ รต่อตาแหน่ ง ซึง่ ในการทดลองครัง้ นี้มกี ารใช้ปริมาณของ Freund's complete adjuvant 0.25
มิลลิลติ รต่อตาแหน่ง (4 ตาแหน่ง) ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่างค่าทีไ่ ด้มกี ารแนะนา อย่างไรก็ตามยังคงก่อให้เกิดการอักเสบของ
ผิวหนังถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่าและใช้เพียงครัง้ เดียวในครัง้ แรกเท่านัน้ ดังนัน้ การใช้ Freund's complete adjuvant ใน
การฉีดกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อตาแหน่งควรใช้ในปริมาณน้อยโดยการเพิม่ จานวนจุดของการฉีดกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันให้มากขึน้
จากเดิมทีก่ าหนดไว้ 4 จุด อาจเพิม่ เป็ น 6-10 จุด ซึง่ อาจจะช่วยทาให้การอักเสบของผิวหนังลดลง [8].
หลังจากทีแ่ ม่ไก่ได้รบั การกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA ทัง้ หมด 3 ครัง้ และทาการเก็บไข่ไก่ทงั ้ กลุ่มควบคุมและ
กลุ่มกระตุ้นเข้าฟกั พบว่าในการเข้าฟกั ไข่ไก่ของกลุ่มควบคุม 92% (n=492) มีเปอร์เซ็นต์การฟกั ออกตรงกาหนด
ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มกระตุน้ 60% (n=315) ทัง้ นี้อาจเป็ นผลมาจากการทีแ่ ม่ไก่กลุ่มกระตุน้ ได้รบั การกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ
MSA ซึง่ เป็ นสิง่ แปลกปลอมเมื่อเข้าสูร่ ่างกายแล้วทาให้ระบบภูมคิ มุ้ กันพยายามกาจัดเชือ้ โรคเหล่านี้ออกไปส่งผลทาให้
ร่างกายของแม่ไก่อ่อนแอและยังมีผลไปยังลูกไก่แรกเกิดซึง่ ได้รบั ภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA อีกด้วยอาจเป็ นสาเหตุทาให้ลูกไก่
มีระยะเวลาฟกั ไข่ทน่ี านขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่มภี าวะรบกวน นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่ออัตราการฟกั โดยพบว่า
เปอร์เซ็นต์ลูกไก่ท่ตี ายโคม ในกลุ่มกระตุ้นภูมคิ ุม้ กันต่อ MSA มีเปอร์เซ็นต์การตายโคม (11%) สูงกว่ากลุ่มควบคุม
(6%) ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะรบกวนในระบบภูมคิ มุ้ กันเช่นกัน
จากการศึก ษาในครัง้ นี้ สรุ ป ได้ว่ า สามารถเพิ่ม สัด ส่ว นเพศลูก ไก่ ไ ข่เ พศเมีย ให้ม ากกว่ า ที่เ กิด ขึ้น เองตาม
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คุณภาพน้าของแม่น้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
Water Quality of Mekong River in Nakhon Phanom Town Municipality
รัตติยา นาคํา1 กนิฏฐา ช่างเงิน1 วิมล นิสาวัน1 และนันทวัน เอือ้ วงศ์กูล1*
Rattiya Nakum1, Kanittha Changngen1, Wimol Nisawan1 and Nunthawun Uawonggul1*
บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาคุ ณภาพนํ้ า ในแม่ น้ํ า โขงในเขตเทศบาลเมือ งนครพนม เพื่อ การ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา จากจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ บ้านท่าควาย จวนผูว้ ่า สถานีตํารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ ระหว่าง
เดือน มีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ า ได้แก่ อุณหภูมนิ ้ํ า ความโปร่งแสง ความเป็ น
กรด-เบส ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ า (DO) ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ พบว่า ตัวอย่างนํ้ าทุกจุดเก็บ
ตัวอย่างมีอุณหภูมนิ ้ําอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 67.0 เซนติเมตร ความเป็ นกรด-เบส
อยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยู่ในช่วง 2.0 – 6.0 mg/L ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์
จากตัวอย่างนํ้ าทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.0 mg/L จากการทดลองสรุปได้ว่าอุณหภูมนิ ้ํ าและความโปร่งแสงมี
ความผันแปรตามฤดูกาล ความเป็ นกรด-เบสและปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าขึน้ กับสภาพความหนาแน่ นของชุมชน ไม่
พบแอมโมเนียและไนไตรท์ในตัวอย่ างนํ้าทุกจุดเก็บตัวอย่างเนื่องจากแม่น้ําโขงมีการไหลตลอดเวลา ทําให้ไม่เกิดการ
สะสมของแอมโมเนียและไนไตรท์ในแหล่งนํ้า
คาสาคัญ: คุณภาพนํ้า แม่น้ําโขง นครพนม

Abstract
The purpose of this research was to study the water quality of the Mekong River in Nakhon Phanom
Town Municipality for aquaculture. Water samples were collected from Ban Tha Kwai, governor's official
resident, police station and River view hotel between March to July 2556. Water qualities studied were
analyzed water temperature, transparency, pH, DO, NH3 and NO2. The results showed that water
temperature ranged between 27.0 –30.0 C, transparency ranged between 15.0 – 67.0 cm, pH ranged
between 7.0 – 8.0, dissolved oxygen (DO) ranged between 2.0 – 6.0 mg/L, ammonia and nitrite of all
samples were 0.0 mg/L. The results indicated that the variation of water temperature and transparency
depended on season. The variation of pH and dissolved oxygen were related to density of population in
community. Ammonia amount and nitrite amount of all samples was not found because Mekong river were a
extremely flow river so ammonia and nitrite were not accumulated.
Key words: water quality, Mekong river, Nakhon Phanom
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บทนา
แม่น้ําโขงเป็ นแม่น้ําขนาดใหญ่ ไหลผ่านพืน้ ทีป่ ระเทศต่าง ๆ ทัง้ หมดหกประเทศ เรียกว่าประเทศอนุ ภูมภิ าค
ลุ่มนํ้ าโขง แม่น้ํ าโขงรวมถึงพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํ าโขงมีความหลากลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศน์ท่แี ตกต่างกันไปตาม
ฤดูกาลระหว่างฤดูน้ําลดและฤดูน้ําหลาก ทําให้มพี ชื พรรณไม้น้ํา มากกว่า 65 ชนิด พันธุป์ ลามากกว่า 100 ชนิด ชุมชน
ั ่ น้ําโขงเป็ นชุมชนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทีพ่ ง่ึ พาแม่น้ําโขงเป็ นหลัก คนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ําโขงโดยตรงทัง้ ด้าน
สองฝงแม่
อาหาร สมุนไพรและเศรษฐกิจ ได้แก่ การหาปลา การทําเกษตรริมโขง การเพาะเลีย้ งปลาในกระชังริมโขง การรับจ้าง
นํานักท่องเทีย่ วล่องแม่น้ําโขง แม่น้ําโขงไม่ได้เป็ นเพียงแค่แหล่งอาหารและแหล่งรายได้สาํ หรับคนในชุมชนริมแม่น้ําโขง
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นแหล่งนํ้ าในการอุปโภค บริโภค แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็ นพื้นที่ทางสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรม
ั ่ น้ําโขงจนเกิดเป็ นชุมชนเมือง มีการ
ประเพณี พิธกี ารสําคัญต่าง ๆ [1] ในปจั จุบนั มีความเจริญเติบโตของสังคมริมฝงแม่
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ทําให้เกิดปญั หานํ้าเน่าเสียในแหล่งนํ้าและก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของสิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ของแหล่งนํ้า ดังนัน้ การติดตามตรวจสอบสภาพแหล่งนํ้านับว่ามี
ความสําคัญในการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งนํ้าในปจั จุบนั การติดตามตรวจสอบหรือเฝ้า
ระวังคุณภาพนํ้าสังเกตการเปลีย่ นแปลงค่าของคุณภาพนํ้าอย่างสมํ่าเสมอจะทําให้ทราบคุณภาพนํ้าเบือ้ งต้นและนําไปสู่
การสร้างแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการนํ้า การแก้ ไขและป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดจากมลพิษในแหล่งนํ้านัน้ ได้ทนั ท่วงที
ก่อนทีน่ ้ําในแหล่งนํ้านัน้ จะเน่ าเสียหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ประโยชน์ [2] ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
คุณภาพนํ้าในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทีส่ ่งผลต่อการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ซึง่ เป็ น
อาชีพทีส่ ร้างรายได้จาํ นวนมากให้กบั คนในชุมชนริมแม่น้ําโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม คุณภาพนํ้าทีม่ ี ผลต่อการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําที่ทําการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ความโปร่งแสง ความเป็ นกรด-เบส ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ า
ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณไนไตรท์ [3; 4] เพื่อให้ได้ขอ้ มูลคุณภาพนํ้ าเบื้องต้น ว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา การทําการประมงและการดํารงชีวติ นอกจากนี้ยงั เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ
แหล่งนํ้าต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ทําการเก็บตัวอย่างนํ้าจากจุดเก็บตัวอย่างได้แก่ บ้ านท่าควาย หน้าจวนผู้ว่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริ
เวอร์วิว ดังแสดงในภาพที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 และทําการวัดคุณภาพนํ้ า ได้แก่
อุณหภูมนิ ้ํา ความโปร่งแสง ความเป็ นกรด-เบส ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไน
ไตรท์ โดยทําการวัดคุณภาพนํ้าทุกสัปดาห์ ทําการวัดอุณหภูมนิ ้ําและอุณหภูมอิ ากาศ ณ จุดเก็บตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด โดย
ใช้เทอร์โมมิเตอร์ ทําการวัดความโปร่งแสง ณ จุดเก็บตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช้ Secchi disc ทําการวัดความเป็ นกรดเบส จากนํ้าตัวอย่างทีเ่ ก็บจากจุดเก็บตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด ด้วย pH kit (Sera) ทําการวัดปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าในนํ้า
ตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช้ DO kit (Sera) ทําการวัดปริมาณแอมโมเนียในนํ้าตัวอย่างจากจุดเก็บ
ตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช้ NH3 kit (Sera) ทําการวัดปริมาณไนไตรท์ในนํ้าตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด โดยใช้
NO2 kit (Sera)
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผูว้ ่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ
(
บ้านท่าควาย
หน้าจวนผูว้ ่า
หน้าสถานีตํารวจ
โรงแรมริเวอร์ววิ )

ผลการศึกษา
คุณภาพนํ้า ณ จุดเก็บตัวอย่าง ทัง้ 4 จุด ได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผูว้ ่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริ
เวอร์ววิ ในปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ได้แก่ อุณหภูมนิ ้ํา ความโปร่งแสง ความเป็ นกรด-เบส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 2 – 5 โดยนํ้าตัวอย่างจาก
จุดเก็บตัวอย่างบ้านท่าควาย มีอุณหภูมนิ ้ําอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 67.0
เซนติเมตร ความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีค่าเท่ากับ 4.0 mg/L นํ้าตัวอย่างจาก
จุดเก็บตัวอย่างหน้าจวนผู้ว่า มีอุณหภูมนิ ้ําอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 65.0
เซนติเมตร ความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.00 – 8.00 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีค่าเท่ากับ 4.0 mg/L นํ้าตัวอย่าง
จากจุดเก็บตัวอย่างหน้าสถานีตํารวจ มีอุณหภูมนิ ้ําอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 66.0
เซนติเมตร ความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยู่ในช่วง 2.0 – 4.0 mg/L ส่วนนํ้า
ตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่างโรงแรมริเวอร์ววิ มีอุณหภูมนิ ้ําอยู่ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 –
63.0 เซนติเมตร ความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยู่ในช่วง 4.0 – 6.0 mg/L
สําหรับปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์จากตัวอย่างนํ้าทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.0 mg/L

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาคุณภาพนํ้าในแม่ น้ําโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ้าจากจุดเก็บ
ตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผูว้ ่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2556 แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ได้แก่ อุณหภูมนิ ้ํา ความโปร่งแสง ความเป็ นกรด – เบส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้ า ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ พบว่า ตัวอย่างนํ้ าทุกจุดเก็บตัวอย่างมีอุณหภูมนิ ้ํ าอยู่
ในช่วง 27.0 – 30.0 C ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 15.0 – 67.0 เซนติเมตร ความเป็ นกรด-เบสอยู่ในช่วง 7.0 – 8.0
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยู่ในช่วง 2.0 – 6.0 mg/L ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์จากตัวอย่างนํ้าทุกจุด
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เก็บตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 0.0 mg/L เมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่า อุณหภูมนิ ้ําของตัวอย่างนํ้าทุกจุดเก็บตัวอย่างไม่
แตกต่ างกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายสัปดาห์ พบว่ า อุณหภูมิน้ํ ามีค่าสูงขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นฤดูร้อ น
อุณหภูมนิ ้ํ าจึงจัดเป็ นคุณภาพนํ้ าทีแ่ ปรผันตามฤดูกาล [5; 6; 7] สําหรับความโปร่งแสงของตัวอย่างนํ้ าทุกจุดเก็บ
ตัวอย่างไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายสัปดาห์ พบว่า ความโปร่งแสงของตัวอย่างนํ้ าในสัปดาห์ท่ี 13
(วันที่ 1 มิ.ย. 56) มีค่าลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากเป็ นช่วงทีม่ ฝี นตกชุกในบริเวณทางตอนเหนือ
ั่
ของประเทศไทย ทําให้เกิดการไหลหลากของนํ้ าซึ่งพัดพาเอาตะกอนดินมาด้วย รวมไปถึงการชะล้างดินริมฝงจาก
ปริมาณฝนทีต่ กชุก จึงทําให้ความขุน่ ของนํ้าเพิม่ มากขึน้ [8; 9] ดังนัน้ ความโปร่งแสงของนํ้าจึงจัดเป็ นคุณภาพนํ้าทีแ่ ปร
ผันตามฤดูกาล ส่วนความเป็ นกรด-เบสของตัวอย่างนํ้าจากจุดเก็บตัวอย่างหน้าจวนผูว้ ่าและหน้าสถานีตํารวจมีค่าสูง
กว่าตัวอย่างนํ้าจากจุดเก็บตัวอย่างบ้านท่าควายและโรงแรมริเวอร์ววิ (p<0.05) เนื่องมาจากจุดเก็บนํ้าดังกล่าวเป็ นเขต
ชุมชนเมืองทีม่ ปี ระชากรอาศัยหนาแน่ นมากกว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายสัปดาห์ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
สําหรับปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าของตัวอย่างนํ้าจากจุดเก็บตัวอย่างหน้าสถานีตํารวจมีค่าตํ่ากว่าตัวอย่างนํ้าจากจุด
เก็บตัวอย่างอื่น ๆ (p<0.05) เนื่องมาจากจุดเก็บนํ้าดังกล่าวอยู่ใจกลางเมืองจึงอาจมีสารอินทรียจ์ ากชุมชนปะปนลงมา
ในนํ้าเสียของเทศบาลเมืองนครพนมทีร่ ะบายลงสูแ่ ม่น้ําโขงมากกว่าจุดเก็บตัวอย่างอื่น ทําให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ดงั กล่าวส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในนํ้ าลดลงได้ แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายสัปดาห์แล้ว พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ และในการศึกษาครัง้ นี้ไม่พบแอมโมเนียและไนไตรท์ในตัวอย่างนํ้าทุกจุดเก็บตัวอย่างเนื่องมาจาก
แม่น้ําโขงเป็ นแม่น้ํ าขนาดใหญ่ทม่ี กี ารไหลตลอดเวลา ทําให้ไม่เกิดการสะสมของแอมโมเนียและไนไตรท์ในแหล่งนํ้ า
แตกต่างจากแหล่งนํ้าอื่น ๆ ทีไ่ ม่ไหลหรือไหลช้า จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าคุณภาพนํ้าของแม่น้ําโขงในเขตเทศบาล
เมืองนครพนมในบริเวณบ้านท่าควาย หน้าจวนผู้ว่าและโรงแรมวิเวอร์ววิ เหมาะสมสําหรับใช้ในการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํ า
[10]

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ (C) น้ าจากจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผูว้ า่
หน้าสถานีตารวจและโรงแรมริ เวอร์ววิ
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความโปร่งแสง (cm) นํ้าจากจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด
ได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผูว้ า่ หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ pH นํ้าจากจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ บ้านท่าควาย หน้าจวนผูว้ ่า
หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (mg/L) นํ้าจากจุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ บ้านท่าควาย
หน้าจวนผูว้ ่า หน้าสถานีตํารวจและโรงแรมริเวอร์ววิ

470

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั ความช่วยเหลือ ในชุดทดสอบสําหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ า จากศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาประมงนํ้าจืดนครพนม

เอกสารอ้างอิ ง
1. ไชยณรงค์ เศรษฐเชือ้ , นิวฒ
ั น์ ร้อยแก้ว, จิระศักดิ ์ อินต๊ะยศ, อาทิตย์ จันทาพิมพ์, สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา, สายัณน์
ข้ามหนึ่ง, สุมาตร์ ภูลายยาวและเพียรพร ดีเทศน์ . แม่น้ํ าโขง แม่ น้ํ าแห่งวิถีชวี ติ และวัฒนธรรมฺ . พิมพ์ครัง้ ที่ 1.
เชียงใหม่:เครือข่ายแม่น้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการแม่น้ําและชุมชน; 2547. หน้า ก – ค
2. กรมควบคุมมลพิษ. คู่มอื การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างง่าย. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม; 2547. หน้า 1 - 11.
3. วิรชั จิว๋ แหยม. ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคุณภาพนํ้าและการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในบ่อเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา . พิมพ์ครัง้ ที่
1.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544. หน้า 4 - 12.
4. อุธร ฤทธิลกึ . การจัดการคุณภาพนํ้ าในบ่อเลี้ยงปลาเขตร้อน. พิมพ์ครัง้ ที่ 1.กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์;
2553. หน้า 2 - 7.
5. ยุวดี พีรพรพิศาล, วันชัย สนธิไชย, ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร, ชิดชล ผลารักษ์, ทัตพร คุณปะดิษฐ์, สุทธวรรณ
สุพรรณ, สุดาพร ตงศิร,ิ ทรงยศ กุลสุทธิ,์ สุภทั รธิรา พฤฒิวรนันท์, ธนิษฐา มาลัยวรรณและเอกชัย ญาณะ. แม่น้ํา
โขงส่วนทีผ่ ่านประเทศไทย: ศักยภาพของสาหร่ายและสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ทางชีวภาพ การใช้เป็ นอาหารและยา เพื่อการถ่ายทอดสู่ทอ้ งถิ่น . เชียงใหม่: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551. หน้า ค – ฉ.
6. สุภทั รธิรา พฤฒิวรนันทน์. ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องนํ้ าในแม่น้ําโขงที่ผ่าน
ประเทศไทยและการประยุ ก ต์ เ พื่ อ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพนํ้ า. เชี ย งใหม่ : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551. หน้า 28 – 35.
7. เอกชัย ณาณะ. ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพืน้ ท้องนํ้าและการประเมินคุณภาพนํ้าในลํา
นํ้าสาขาแม่น้ําโขงบางแห่งของไทยและลาวปี 2007 – 2008. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
2553. หน้า 26 – 37.
8. เยาวพา อรรคศรีวรและอารีรตั น์ เข็มขาว. การสํารวจการเลี้ยงปลาและคุณภาพนํ้ าในกระชังในแม่น้ํ าโขง เขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม. นครพนม: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม; 2554. หน้า 19 – 22.
9. ภิญ ญ์ ฑิต า มุ่ ง การดี . การศึก ษาผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มต่ อ คุ ณ ภาพนํ้ า ของแม่ น้ํ า โขง–ชี–มู ล ในช่ ว งที่ผ่ า น
จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมสาร ม.ข.; 25(3): 1 – 10.
10. ไมตรี ดวงสวัสดิ.์ เอกสารวิชาการ ฉบับ ที่ 75/2530 เรื่อ ง เกณฑ์คุณภาพนํ้า เพื่อ การคุ้ม ครองทรัพ ยากรสัต ว์
นํ้าจืด. สํานักวิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืด . กรมประมง. 2530. หน้ า 1 – 38.

471

ความหลากชนิ ดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea (Hymenoptera) และพืช
อาหารในพืน้ ที่ป่าสนเขาเขตอุทยานแห่งชาติ น้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Species Diversity of Insect Pollinators in Superfamily Apoidea (Hymenoptera)
and Their Food Plants in Pine Forest at Nam Nao National Park, Phetchabun
Province
ธัญญา ทนคง1 จริญพร หมันกิ
่ จ1 รัตนา นาคสิงห์1 ชัยณรงค์ คาปอม1 และธัชคณิน จงจิตวิมล1*
Thanya Thonkhong1, Jarinporn Mankit1, Ruttana Naksing1, Chainarong Kumpom1 and
Touchkanin Jongjitvimol1*
บทคัดย่อ
ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea และพืชอาหารในพืน้ ทีป่ า่ สนเขาเขตอุทยานแห่งชาติ
น้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทาการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ สิงหาคม 2556 โดยใช้วธิ ี การเก็บตัวอย่างแบบ
สุม่ ตามพืชอาหารบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบแมลงผสมเกสรจานวนทัง้ สิน้ 12 ชนิด สามารถจาแนกได้ 2 วงศ์ และ
7 สกุล คือ สกุล Amegilla, Apis, Lepidotrigona, Tetrigona, Tetrigonilla, Thyreus และ Xylocopa โดยการศึกษาครัง้ นี้
พบแมลงในวงศ์ Apidae มากทีส่ ดุ คือพบจานวนทัง้ สิน้ 9 ชนิด จากดัชนีความหลากชนิดของแมลง (J⁄ = 0.541) ทาให้
ทราบว่าแมลงกลุ่มนี้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีความหลากชนิดมาก และจากดัชนีความเด่นของแมลง (C = 0.113) พบว่าไม่มี
แมลงชนิดใดมีความเด่นมาก นอกจากนี้ยงั พบพืชอาหารทีเ่ ป็ นแหล่งละอองเรณู จานวนทัง้ สิน้ 36 ชนิด 19 วงศ์ โดยพบ
ผึง้ และชันโรง (Apidae) เป็ นแมลงทีเ่ ข้าเก็บละอองเรณูมากทีส่ ดุ ร้อยละ 83.10
คาสาคัญ: แมลงผสมเกสร Apoidea ปา่ สนเขา อุทยานแห่งชาติน้าหนาว

Abstract
The species diversity of insect pollinators in superfamily apoidea and their food plants was
investigated in a pine forest at the Nam Nao National Park, Phetchabun provine was investigated the species
diversity of insect pollinators in superfamily Apoidae and their food plant during February to August 2013. The
method of random sampling on natural trail was used for the sample collections from food plants. The 12 species of
insect pollinators were classified into 2 families, belonging to 7 genus: Amegilla, Apis, Lepidotrigona, Tetrigona,
Tetrigonilla, Thyreus and Xylocopa. The highest species number (9 species) was found in family Apidae. Species
diversity index showed that this area had high species diversity of insect pollinators (J⁄ = 0.541) and the dominant
index showed no dominant species (C = 0.113). Moreover, their food plants (pollens) were indentified into 36 plant
species of 19 families. The honey bees and stinglees bees (Apidae) were the most pollinators among the other
species (83.10 %).
Key words: insect pollinators, Apoidea, Pine forest, Nam Nao National Park
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บทนา
มนุ ษย์พบหลักฐานซากฟอสซิลของแมลงคาดว่าแมลงถือกาเนิดบนโลกมาตัง้ แต่ปลายยุค ซิลูเรียน (Silurian)
หรือช่วงต้นยุคดิโวเนียน (Davonian) เมื่อประมาณ 400 ล้านปี ทแ่ี ล้ว คาดว่าแมลงมีบรรพบุรุษร่วมกับกิง้ กือและตะขาบ
โดยถือกาเนิดมาก่อนพวกไดโนเสาร์ [1] แมลงในอันดับ Hymenoptera จัดเป็ นแมลงทีม่ คี วามสาคัญอีกกลุ่มหนึ่ง และมี
จานวนมากเป็ นอันดับที่ 3 ของแมลงทัง้ หมดคาดว่ามีไม่ต่ ากว่า 130,000 ชนิด มีทงั ้ ตัวห้า ตัวเบียน แมลงศัตรูพชื และ
ยังมีกลุ่มผึง้ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในการช่วยผสมเกสรให้แก่พชื [1, 2] ชีววิทยาของแมลงในอันดับนี้จงึ ได้รบั ความสนใจเป็ น
อย่างมากเนื่องจากมีววิ ฒ
ั นาการสูงทีส่ ดุ มีการแสดงออกถึงความแตกต่างในการดารงชีวติ นอกจากนี้ยงั มีพฤติกรรมที่
ซับซ้อนของการจัดสังคมแมลง [2] แมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea ได้แก่ ผึง้ ชันโรง และแมลงภู่ เป็ นต้น เป็ น
แมลงทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ในการช่วยผสมเกสรให้กบั พืชป่าและพืชเศรษฐกิจ แต่ในปจั จุบนั มีปญั หาทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อแมลงผสมเกสรในกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากการใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นทางอากาศเพือ่ ควบคุมแมลงศัตรูพชื ไร่ และแมลง
ศัตรูปา่ ไม้ ทาให้ผง้ึ และแมลงผสมเกสรในบริเวณนัน้ ได้รบั ผลกระทบไปด้วย [3]
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้ทาการศึกษาถึงจานวนชนิดและลาดับอนุ กรมวิธานของแมลงผสมเกสร ตลอดจนพืช
อาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea ทีพ่ บในพืน้ ทีป่ า่ สนเขาเขตอุทยานแห่งชาติน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยอุทยานแห่งชาติน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังคงมีพน้ื ทีป่ า่ สนเขาทีม่ คี วามสมบูรณ์ทางระบบนิเวศจึงคาดว่าน่ าจะ
มีความหลากชนิดของพืชอาหารเหมาะแก่การดารงชีวติ ของแมลงกลุ่มนี้ โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้จะถูก
ใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการอนุรกั ษ์พชื และแมลงผสมเกสรต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ทาการศึกษาความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea และพืชอาหารในพืน้ ทีป่ ่าสนเขาเขต
อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2556 บนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติโดยใช้วธิ กี ารเก็บตัวอย่างแบบสุม่ เป็ นระยะทาง 1,000 เมตร โดยทุก 50 เมตรจะทาการสารวจชนิดแมลงและ
พืชในรัศมี 5 เมตร จากเส้นทางศึกษาธรรมชาติซ่งึ เป็ นเส้นหลัก โดยตัวอย่างของแมลงทัง้ หมดจะถูกรักษาสภาพใน
หลอดเก็บตัวอย่างที่มเี อทิลแอลกอฮอล์ (ethyl/alcohol) ความเข้มข้นร้อยละ 70 พร้อมทัง้ เก็บตัวอย่างพืชทีอ่ อกดอก
ทัง้ หมดและเก็บอับเรณูของพืชดอกด้วย จากนัน้ นาตัวอย่างพืชและแมลงผสมเกสรมาวิเคราะห์ลาดับอนุ กรมวิธานโดย
ใช้รปู วิธาน [4, 5, 6, 7] ณ ห้องปฏิบตั กิ ารชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน โดยละอองเรณูของพืชดอกทัง้ หมดจะถูกนามาจัดทาละอองเรณูมาตรฐาน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
ละอองเรณูทต่ี ดิ อยู่บริเวณขาของแมลงผสมเกสรเพื่อระบุชนิดของพืชอาหาร โดยก่อนทีจ่ ะนาตัวอย่างของละอองเรณูไป
ถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) จะนามาผ่านวิธอี ะซิโตไลซิส (acetolysis) [8] ดัดแปลงก่อน เพื่อ
ทาความสะอาดละอองเรณู ส่วนการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิด (species diversity index) และดัชนีความเด่น
ของชนิด (dominant index) ของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea ท าโดยใช้สมการของแชนนอน – ไวเนอร์
(Shannon – Weiner index) และสมการของซิมป์ซนั (Simpson’s index) ตามลาดับ [9]
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาความหลากชนิดของแมลงในวงศ์ใหญ่ Apoidea และพืชอาหารในพื้นที่ศกึ ษา พบแมลงใน
กลุ่มดังกล่าวจานวนทัง้ สิน้ 12 ชนิด สามารถจาแนกได้ 2 วงศ์ ได้แก่ Anthophoridae และApidae และ 7 สกุล
ได้แก่ Amegilla, Apis, Lepidotrigona, Tetrigona, Tetrigonilla, Thyreus และ Xylocopa โดยพบแมลงในวงศ์ Apidae
มากทีส่ ุด จานวน 9 ชนิด ได้แก่ Apis andreniformis, Apis. cerana, Apis dorsata, Apis florea, Lepidotrigona
terminata, Lepidotrigona ventralis, Tetrigona apicalis, Tetragonilla collina และ Tetrigona melanoleuca ซึ่งพบ
ชันโรง T. conllina มากที่สุด (ภาพที่ 1ก) โดยคิดเป็ นร้อยละ 22.53 (ตารางที่ 1) ซึ่งค่าดัชนีความหลากชนิดของ
แมลงกลุ่มดังกล่าวในพืน้ ทีศ่ กึ ษามีค่าเท่ากับ 0.541 แสดงว่ามีความหลากชนิดมาก และค่าดัชนีความเด่นของชนิดมี
ค่าเท่ากับ 0.113 แสดงว่ามีความเด่นน้อย
ตารางที่ 1 ชนิดและจานวนจุดที่พบแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea ในพืน้ ทีป่ ่าสนเขาเขตอุทยานแห่งชาติน้ า
หนาว

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

Amegilla florea
Thyreus sp.
Xylocopa latipes
Apidae
Apis andreniformis
Apis cerana
Apis dorsata
Apis florea
Lepidotrigona terminata
Lepidotrigona ventralis
Tetragonilla collina
Tetrigona apicalis
Tetrigona melanoleuca
รวม (จานวนจุดที่พบแมลง)
รวม (จานวนชนิ ดแมลงที่พบ)

เม.ย.

Anthophoridae

ชนิ ด

มี.ค.

วงศ์

ก.พ.

จานวนจุดที่พบแมลงในแต่ละเดือน

1
1
1
1
4
4

1
2
1
1
1
1
1
8
7

1
2
1
2
2
8
5

1
2
1
1
1
1
2
1
10
8

1
1
2
1
2
1
1
3
2
14
9

2
1
1
2
1
1
1
1
4
2
16
10

1
1
1
2
2
3
1
11
7

รวม ร้อยละ
5
1
6
6
7
6
7
3
4
16
4
6
71

7.04
1.40
8.45
8.45
9.86
8.45
9.86
4.22
5.63
22.53
5.63
8.45
100

โดยผลที่ได้จากการสารวจพืชที่อ อกดอกในระยะเวลาที่ทาการศึกษาพบว่า มีค วามหลากชนิด ของพืช ที่
ออกดอกในช่วงดังกล่าว 73 ชนิด (35 วงศ์) แต่มเี พียง 36 ชนิด (19 วงศ์) ที่พบแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้ เข้าเก็บ
ละอองเรณู คอื วงศ์ Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Compositae, Euphorbiaceae,
Flacourtiaceae, Lamiaceae, Legominosae, Lythraceae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Pittosporaceae,
Rubiaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Tiliaceae, Verbenaceaec และ Zingiberaceae จึงแสดงให้เห็นว่า พืช
อาหารของแมลงกลุ่มนี้ไม่สอดคล้องกับจานวนพืชที่ออกดอกทัง้ พบในช่วงที่ทาการศึกษา กล่ าวคือแม้ว่าจะมีพชื ที่
ออกดอกจานวนมาก แต่มพี ชื บางชนิด เท่านัน้ ที่ถูกเข้า เก็บละอองเรณู จึงแสดงให้เห็นถึง พฤติก รรมการเลือกหา
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อาหาร นอกจากนี้ยงั พบว่าพืชที่ถูกเก็บละอองเรณู แต่ละรอบเดือนมีความแตกต่างกัน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมมี
พืชที่ถูกเก็บละอองเรณู มากที่สุด (23 ชนิด) และพบต่าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ (5 ชนิด) (ภาพที่ 2)

ก) ชันโรง Tetragonilla collina

ข) ละอองเรณูไมยราบ Mimosa pudica

ภาพที่ 1 ชนิดของแมลงและละอองเรณูของพืชอาหารทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษา

ภาพที่ 2 ปริมาณพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea แต่ละเดือนที่ทาการศึกษา
โดยวงศ์พ ชื ที่ความหลากชนิดจากการที่พบแมลงกลุ่ม นี้เ ข้าเก็บ ละอองเรณู ม ากที่สุ ดคือ พืชที่พบในวงศ์
Asteraceae (Compositae) และ Rubiaceae โดยพบวงศ์ละ 5 ชนิด รองลงมา คือ พืชในวงศ์ Amaryllidaceae,
Lamiaceae และ Verbenaceae พบวงศ์ละ 3 ชนิด วงศ์ Apocynaceae, Euphorbiaceae และ Zingiberaceae พบ
วงศ์ละ 2 ชนิด วงศ์ Apiaceae, Convolvulaceae, Flacourtiaceae, Legominosae, Lythraceae, Melastomataceae,
Myrsinaceae, Pittosporaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae และ Tiliaceae พบวงศ์ละ 1 ชนิด โดยละอองเรณู
ของไมยราบ Mimosa pudica (Legominosae – Mimosoideae) (ภาพที่ 1ข) ถูกแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้เข้าเก็บมาก
ทีส่ ดุ และพิลงั กาสา Ardisia crenata (Myrsinaceae) เป็ นพืชทีม่ แี มลงผสมเกสรกลุ่มนี้เข้าเก็บละอองน้อยทีส่ ุด คือ พบ
เพียง 1 ชนิด (Thyreus sp.) เท่านัน้ และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแมลงกลุ่มนี้กบั พืชอาหาร
พบว่า ชันโรง T. collina สามารถเข้าเก็บพืชอาหารได้มากทีส่ ดุ 18 ชนิด (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาหารกับแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea ทีพ่ บในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

วิ จารณ์ และสรุปผล
ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea กับ พืช อาหารในป่าสนเขาเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ พบแมลงกลุ่มนี้ จานวนทัง้ สิน้ 12 ชนิด 2 วงศ์ คือวงศ์ Apidae และวงศ์
Anthophoridae และพบชันโรง T. collina มากที่สุด โดยมีค่า ดัช นีความหลากชนิดเท่ากับ 0.541 และมีค่า ดัช นี
ความเด่นเท่ากับ 0.113 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของดลยา [10] ที่ได้ศกึ ษาความหลากชนิดของแมลงผสม
เกสรในอันดับ Hymenoptera และพืชอาหารในพื้นที่ป่าสนเขาและป่าทุ่งหญ้าเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่
พบชันโรง T. collina มากที่สุด เช่นกัน ซึ่งมีค่าความหลากชนิดเท่ากับ 0.582 และมีค่าความเด่นของชนิดเท่ากับ
0.089 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าสนเขาบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีความหลากชนิด และความเด่นของ
ชนิดแตกต่างกับพื้นที่ศกึ ษาครัง้ นี้เล็กน้อย อาจเป็ นเพราะลักษณะทางภูมศิ าสตร์ สภาพป่า และชนิดของพืชอาหาร
ที่พบมีความแตกต่างกันไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ กรวิชญ์ [11] ที่พบพืชอาหารที่เป็ นแหล่ ง
ละอองเรณู ข องแมลงผสมเกสรเพีย ง 33 วงศ์ ซึ่ง พบน้อ ยกว่า การศึก ษาในครัง้ นี้ อาจจะเนื่ อ งมาจากพื้น ที่ท่ี
ทาการศึกษามีความแตกต่างของระบบนิเวศ ทาให้พบพืชอาหารที่แตกต่างกัน โดยการที่พบ ชันโรง T. collina มาก
ในพื้นที่อ าจเป็ น เพราะว่า ชันโรงชนิด นี้มกี ารกระจายตัว มากทั ่วทุ กภูมภิ าคของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าไม้
เมืองไทย [14, 15] นอกจากนี้ยงั พบพืชอาหารที่เป็ นแหล่งละอองเรณู ทงั ้ หมด 36 ชนิด 19 วงศ์ จากพืช ดอกที่พบ
ทัง้ หมด 73 ชนิด 35 วงศ์ และผลที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืชอาหารกับแมลงผสมเกสรกลุ่มนี้ทา
ให้ทราบว่า แมลงแต่ละชนิดจะมีพฤติกรรมการเข้าเก็บละอองเรณู ของพืชที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกหาอาหารของแมลงกลุ่มนี้ [12, 13]
โดยผลที่ได้จากค่าดัชนีความหลากชนิด และดัชนีความเด่นของชนิด แมลงจึงทาให้สรุปได้ว่า พื้นที่ป่าสนเขา
เขตอุท ยานแห่ง ชาติน้ า หนาว จัง หวัด เพชรบูร ณ์ ยัง คงมีค วามหลากชนิด ของพืช อาหารที่เ ป็ น แหล่ง ละอองเรณู
ค่อนข้างมาก และเพียงพอต่อการดารงชีวติ ของแมลงกลุ่มนี้
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คุณสมบัติของดิ นและธาตุอาหารพืชในพืน้ ที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อนภูมิพล
Soil properties and plant minerals in plant genetic protection area at Bhumibol Dam
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บทคัดย่อ
การศึกษาเพื่อส ารวจคุ ณสมบัติของดินและธาตุ อาหารพืชในพื้นที่ปกปกั พันธุ กรรมพืชของเขื่อนภูมิพลใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นที่ 1 3 และ 4 โดยเก็บตัวอย่างดินและพืชในแต่ละเส้นทาง ๆ ละ 9 จุดๆ ละ 5 ซ้า พบว่า
ความหนาแน่ นรวมของดิน ปฏิกริ ยิ าของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด ธาตุฟอสฟอรัสที่สกัดได้
ธาตุโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได้ ธาตุแคลเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ ธาตุแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ อยู่ระหว่าง 4.1-5.3
g/cm3, 5.9-6.6, 12.53-15.54%, 3.08-3.93%, 4.54-5.82ppm, 70.56-100.72ppm, 2,6106-3,123ppm และ 280450ppm, ตามลาดับ และการวิเคราะห์พชื พบว่า มีปริมาณในโตรเจนทัง้ หมด ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้ หมด และปริมาณ
โพแทสเซียมทัง้ หมด อยู่ระหว่าง 1.26-1.78%, 0.17-0.22% และ 1.71-1.98%, ตามลาดับ ดังนัน้ ดินในพืน้ ทีจ่ งึ มีระดับ
ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: คุณสมบัตขิ องดิน ธาตุอาหารหลักของพืช พืน้ ทีป่ กปกั พันธุกรรมพืชเขือ่ นภูมพิ ล

Abstract
The objective of this study was to survey the soil properties and plant macronutrients at Plant
Genetic Protection Area of Bhumibol dam. Soil samples from nature trail no.1, no.3 and no.4 were collected
from 9 points at 15 cm. dept each point had 5 replications. The result showed the soil bulb density, soil pH,
organic matter, total nitrogen, extractable phosphorus, exchangeable potassium, exchangeable calcium and
exchangeable magnesium were 1.41-1.87 g/cm3, 5.9-6.6, 12.53-15.54%, 3.08-3.93%, 4.54-5.82ppm, 70.56100.72ppm, 2,6106-3,123ppm and 280-450ppm, respectively. The plant analysis showed total nitrogen, total
phosphorus and total potassium were 1.26-1.78%, 0.17-0.22% and 1.71-1.98%, respectively. The fertility of
this soil was classified as medium level.
Key words: soil properties, plant macronutrients, plant genetic protection area of Bhumibol dam
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บทนา
เขือ่ นภูมพิ ลมีพน้ื ทีป่ กปกั พันธุกรรมพืชซึง่ เป็ นหนึ่งในแปดกิจกรรมหลักของโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [1] ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้จดั ให้มี
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีมีสภาพทัวไปเป็
่
น ป่าไผ่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ปญั หาที่พบในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในแต่ละเส้นทางมีความสมบูรณ์ของพืชพรรณทีแ่ ตกต่างกันชัดเจน พืน้ ทีบ่ างส่วนมีสภาพเป็ นป่าทีต่ ้องได้รบั
การฟื้ นฟู ให้อุ ดมสมบูรณ์ ซ่ึงต้องเริ่มจากการอนุ ร ักษ์ดินให้ดีก่ อน เนื่อ งจากดินเป็ น ทรัพยากรหลัก ในการคงความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของผืนปา่ เพราะเป็ นแหล่งค้าจุนรากและลาต้นของพืช กักเก็บน้า และสะสมธาตุ
อาหารทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญเติบโตของพืช ในด้านการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชนัน้ เขือ่ นภูมพิ ลได้ดาเนินโครงการ อพ.สธ.
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อการสารวจเก็บ รักษาพันธุ กรรมพืช การปลูก รั กษาพันธุ กรรมพืช อนุ ร ักษ์แ ละใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชในพืน้ ทีป่ กปกั พันธุกรรมพืชจานวน 8,103 ไร่ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทางานสนองโครงการ
ในพระราชดาริ อพ.สธ. จึงเข้าสารวจพื้นที่ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติและของดินใน
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และปริมาณของธาตุอาหารหลักในพืชทีพ่ บในพืน้ ทีป่ กปกั พันธุกรรมพืชของเขื่อนภูมพิ ล
ผลจากการดาเนิ น กิจ กรรมดัง กล่ า ว จะท าให้ไ ด้ข้อ มูลพื้น ฐานในด้า นคุ ณสมบัติข องดิน และพืช ในพื้น ที่ซ่ึง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชในพืน้ ทีเ่ ขือ่ นภูมพิ ลต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
สารวจและเก็บตัวอย่างดินในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 3 และ
เส้นทางที่ 4 ในพื้นที่ปกปกั พันธุกรรมพืชของเขื่อนภูมพิ ลซึง่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบและพื้นที่เหนือเขื่อน
ประมาณ 8,103 ไร่ โดยเก็บ ตัวอย่ างดิน และตัวอย่า งพืช ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ในพื้น ที่ท่ีมีค วามสูงจาก
ระดับน้าทะเลระหว่าง 165-459 เมตร โดยเก็บตัวอย่างดินตลอดเส้นทางทุกระยะทาง 200 เมตร โดยแต่ละจุดเก็บการ
ตัวอย่างห่างจากทางเดินประมาณ 50 เมตรและเก็บตัวอย่างพืชตระกูลถัวที
่ พ่ บตลอดเส้นทางโดยการเก็บตัวอย่างพืชทัง้
ต้น จากนัน้ น าตัวอย่า งดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและคุ ณสมบัติท างเคมีข องดิน โดยวิเ คราะห์ค วาม
หนาแน่ นรวมของดิน [5] วิเคราะห์ปฏิกริ ยิ าดินโดยใช้อตั ราส่วนดินต่อน้ าเท่ากับ 1:1 วัดค่า pH ด้วย pH meter
วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุด้วยวิธี Walkley-Black titration วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดโดยใช้ Kjeldahl
method วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้โดยสกัดด้วยวิธี Bray II วิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้
แคลเซียมทีส่ กัดได้ และแมกนีเซียมที่สกัดได้โดยสกัดด้วย 1 NNH4OAc ที่ pH 7 และวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง atomic
absorption spectrophotometer [2] ส่วนตัวอย่างพืช ทาการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในพืชโดยวิธี Kjeldahl
method วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้ หมดในพืชโดยวิธี colorimetry และวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมทัง้ หมดในพืช
โดยวิธี flame emission spectrophotometry [3] วิเคราะห์ความปรวนแปรของข้อมูล (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ดนิ จากเส้นทางที่ 1 ส้นทางที่ 3 และเส้นทางที่ 4 พบว่าสมบัตทิ างกายภาพของดิน ได้แก่
ความหนาแน่ นรวมของดิน ค่าปฏิกริ ยิ าดิน ค่าการนาไฟฟ้าของดิน ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น ความจุใน
การแลกเปลีย่ นประจุบวกของดินและค่าอินทรียว์ ตั ถุทม่ี คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยดินในเส้นทางที่
3 และเส้นทางที่ 4 มีค่าความจุในการแลกเปลีย่ นประจุบวกของดินและมีปริมาณอินทรียว์ ตั ถุ สงู กว่าดินในเส้นทางที่ 1
ดังตารางที่ 1 และ 2 สอดคล้องกับคุณสมบัตขิ องอินทรียว์ ตั ถุทเ่ี ป็ นปจั จัยหนึ่งทีท่ าให้ค่าความจุในการแลกเปลีย่ นประจุ
บวกของดินเพิม่ ขึน้ [4] ขณะทีป่ ริมาณของธาตุไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรัสในทุกเส้นทางพบว่าไม่มคี วามแตกต่างทาง
สถิตกิ นั แต่พบความแตกต่างกันของปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K) ธาตุแคลเซียม (Ca) และธาตุแมกนีเซียม (Mg) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 โดยเส้นทางที่ 4 มีปริมาณของธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูงกว่าเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 3
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) ขณะที่ เส้นทางที่ 1 พบว่ามีปริมาณของธาตุแคลเซียมสูงกว่าเส้นทางอื่นๆ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) ส่วนการวิเคราะห์ตวั อย่างพืช ตระกูลถัวที
่ พ่ บในแต่ละเส้นทางพบว่าแต่ละเส้นทางมี
ปริมาณธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมทีไ่ ม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) เนื่องจากพืชตระกูล
ถัวที
่ ่พบในทัง้ สามเส้นทางนัน้ เป็ นพืชชนิดเดียวกัน ได้แก่ โสนขน (Aeschynomene americana L.) ชุมเห็ดไทย
[Senna tora (L.) Roxb.] เสีย้ ว (Bauhinia malabarica Roxb.) กวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) และถัวลาย
่
(Centrosema pubescens Benth.) แตกต่างกันเพียงความหนาแน่นของประชากรในจุดทีเ่ ก็บตัวอย่างเท่านัน้
ตารางที่ 1 ค่าปฏิกริ ยิ าดิน (pH) ค่าการนาไฟฟ้าของดิน (electroconductivity; EC) ความหนาแน่ นรวมของดิน (bulb
density; Ds) ค่าความจุในการแลกเปลีย่ นประจุบวกของดิน (cation exchange capacity; CEC)
Nature trails

pH

EC (dS/cm)

Ds (g/cm3)

CEC (cmol/kg)

Nature trail 1
Nature trail 3
Nature trail 4

5.9
6.6
6.4

1.1
0.8
0.7

1.53
1.41
1.87

32.54 b
43.72 a
40.35 a

ns

ns

*

F-test
ns
ns = non significant; * = significant at p < 0.05

ตารางที่ 2 ค่าอินทรียวัตถุในดิน (organic matter; OM) ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในดิน (total nitrogen) ฟอสฟอรัสที่
สกัดได้ (extractable P)
Nature trails

OM (%)

Total N (%)

Extractable P (ppm)

3.08
3.78
3.93
ns

4.54
4.99
5.82
ns

Nature trail 1
12.53 b
Nature trail 3
15.54 a
Nature trail 4
15.20 a
F-test
*
ns = non significant; * = significant at p < 0.05

ตารางที่ 3 ปริมาณ โพแทสเซียมทีส่ กัดได้ (exchangeable K) แคลเซียมทีส่ กัดได้ (exchangeable Ca) และปริมาณ
แมกนีเซียมทีส่ กัดได้ (exchangeable Mg)
Nature trails

Exchangeable K (ppm)

Exchangeable Ca (ppm)

Exchangeable Mg (ppm)

Nature trail 1
Nature trail 3
Nature trail 4

70.56 b
90.34 ab
100.72 a

3,123 a
2,640 b
2,610 b

280 c
340 b
450 a

*

*

*

F-test
* = significant at p < 0.05
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ตารางที่ 4 ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในพืช (total nitrogen) ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้ หมดในพืช (total phosphate) และ
ปริมาณโพแทสเซียมทัง้ หมดในพืช (total potassium)
Nature trails
Total N (%)
Available P (%)
Available K (%)
Nature trail 1
Nature trail 3
Nature trail 4

1.26
1.55
1.78

0.22
0.19
0.22

1.71
1.83
1.98

F-test
ns = non significant

ns

ns

ns

วิ จารณ์ และสรุปผล
ในภาพรวมแล้วคุณสมบัตขิ องดินและปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในพืน้ ทีป่ กปกั พันธุกรรมพืชของเขือ่ นภูมิ
พล นัน้ มีปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุไนโตรเจนทีว่ เิ คราะห์ได้ในปริมาณทีส่ งู เพียงพอต่อความต้องการของพืช และมี
ธาตุโพแทสเซียมในระดับปานกลางโดยพบว่าดินทัง้ สามเส้นทางมีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระหว่าง 70.56-100.72 ppm
ซึง่ ยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากพืชทัวไปต้
่ องการธาตุโพแทสเซียมในระดับ 100-200 ppm แต่มี
ธาตุฟอสฟอรัสในแต่ละเส้นทางมีค่าทีว่ เิ คราะห์ได้อยู่ระหว่าง 4.54-5.82 ppm ซึง่ เป็ นปริมาณทีต่ ่ ามาก โดยทัวไปพื
่
ชจะ
ต้องการฟอสฟอรัสในปริมาณ 20-50 ppm [4] สมบัตทิ างกายภาพของดินของทัง้ สามเส้นทางมีความใกล้เคียงกัน
โดยเฉพาะค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ค่าการนาไฟฟ้า ความหนาแน่ นของดิน และค่าการแลกเปลีย่ นประจุบวกของดิน
แต่มคี ุณสมบัตทิ างเคมีท่แี ตกต่างกันโดยเฉพาะในด้านธาตุอาหารพืชทีพ่ บว่า เส้นทางที่ 4 นัน้ มีธาตุอาหารพืชสูงกว่า
เส้นทางอื่นๆ เนื่องจากเส้นทางนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ า มีความชืน้ สูงและมีพชื พรรณต่างๆ ขึน้ อยู่หนาแน่ น มีการทับถมของ
ซากพืช อย่ า งหนาแน่ น มีต้น ไม้ใ หญ่ ห นาแน่ น ซึ่ง จะช่ ว ยลดแรงกระแทกของน้ า ฝน ลดการพัง ทลายของดิน ได้ดี
นอกจากนี้ชนิดของพืชทีพ่ บในแต่ละเส้นทางยังมีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะพืชตระกูลถัวที
่ น่ ามาวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารสอดคล้องกับการศึกษาของ Yemefack [6] ทีร่ ายงานว่า ชนิดของป่าไม้จะมีความสัมพันธ์กบั คุณสมบัตขิ อง
ดินหลายประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างเด่นชัด ป่าไม้แต่ละชนิดมีอทิ ธิพลต่อการสะสมอินทรียวัตถุ ธาตุ
ไนโตรเจน โพแทสเซียม และความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกัน จากการวิจยั ในครัง้ นี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การรักษาปา่ ไม้ซง่ึ จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยตรงเห็นได้จากดินทัง้ สามเส้นทางมีสมบัตทิ างกายภาพทีไ่ ม่
แตกต่ างกันแต่ ดินกลับมีความอุดมสมบูรณ์ แตกต่ างกันอย่างชัดเจนโดยดินในเส้นทางที่ใกล้แหล่งน้ าและมีป่าที่ยงั
สมบูรณ์อยู่อย่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางที่ 4 จะยังคงความอุดมสมบูรณ์สงู กว่าเส้นทางอื่นๆ เป็ นต้น ดังนัน้ หาก
จะอนุ รกั ษ์พนั ธุก รรมพืชในพื้นที่เขื่อนภูมิพลให้คงไว้ได้ ต้องอนุ รกั ษ์ดินให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ ซ่งึ จะทาได้จากการ
อนุ รกั ษ์ป่าไม้ในพืน้ ทีเ่ พื่อลดการเกิดการชะล้างหน้าดินจะช่วยเพิม่ ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ได้มากขึน้
และจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชสมุนไพร กล้วยไม้ดนิ
เห็ดราต่างๆ และพืชคลุมดิน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความสาเร็จในการปกปกั พันธุกรรมพืชในพืน้ ที่ดงั กล่าวได้อย่างยังยื
่ น
ต่อไป
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เว็บแอพพลิ เคชั ่นสาหรับตรวจติ ดตามและบันทึกข้อมูลระบบเซลล์แสงอาทิ ตย์
Web Application for Monitoring and Recording Photovoltaic Array System
เนตรนภา พุทธสอน1* โชคชัย แสนสีละ2 พรระพีพฒ
ั น์ ภาสบุตร2 และ วรรัตน์ ปตั รประกร1
Netnapa Puttasorn1*, Chokechai Sansilah2, Pornrapeepat Bhasaputra2
and Woraratana Pattaraprakorn1
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการพัฒนาระบบการตรวจติดตามและบันทึกผลพลังงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ ใช้ภาษา
PHP และฐานข้อมูล phpMyadmin ในการแสดงผลและการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ นัน่ คือ ค่า
พลังงาน กระแส แรงดัน และความเข้มแสง ทางเว็บเพจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการแสดงผลแบบเรียลไทม์
ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีท่ ุกเวลา ระบบจะมีการบันทึกและแสดงผลทุก 1 วินาที นอกจากนี้ระบบสามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังทีบ่ นั ทึกไว้ในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีการแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของเซลล์
แสงอาทิตย์แปลงเป็ นรูปแบบการเทียบเท่าของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดจานวนการตัดต้นไม้
การลดค่าไฟในการใช้หลอดไฟขนาด 36 วัตต์ และการลดจานวนน้ามันดิบทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้า
คาสาคัญ: การตรวจติดตาม เซลล์แสงอาทิตย์ เว็บเพจ ฐานข้อมูล

Abstract
This paper aims to develop Internet based monitoring system for photovoltaic array using PHP
language and phpMyAdmin database in order to monitor of photovoltaic efficacy. For example, current,
voltage, power, and light intensity through internet network in form of online monitoring. The user can access
information from anywhere at any time. The result from this system is showing the photovoltaic efficacy every
1 second and record these value into database correctly and instantly. Moreover the system can show
efficacy history as recorded from database and show data relationship between power of solar energy
convert to the equivalent of reducing carbon dioxide emissions, reducing the number of cut trees, reduction in
the use of light bulbs 36 watt and reducing the amount of fuel that used to produce electricity.
Key words: monitoring, photovoltaic, webpage, database
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บทนา
พลัง งานทางเลือ กก าลัง เป็ น ที่นิ ย มมากในป จั จุบ ัน พลัง งานแสงอาทิต ย์เ ป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ง ที่น่ า สนใจ
เนื่องจากแสงอาทิตย์มาจากแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ทส่ี ะอาดใช้แล้วไม่มวี นั หมด ขณะนี้ประเทศไทยได้มโี ครงการ
สนับสนุนให้มกี ารติดตัง้ เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ให้ได้ 1,000 MW ภายใน พ.ศ. 2564 ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2564) [1] เซลล์
แสงอาทิตย์สามารถติดตัง้ ได้หลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็ นบนหลังคา บนพื้นดิน หรือติดตัง้ บนฐานโครงสร้าง เพียงแค่
สถานทีน่ นั ้ มีแสงอาทิตย์สอ่ งถึง เมื่อมีการติดตัง้ เซลล์แสงอาทิตย์แล้วสิง่ ทีค่ วรให้ความสาคัญ ก็คอื การตรวจติดตามและ
การบันทึกข้อมูลของพลังงานแสงอาทิตย์
ขณะนี้พบว่าการตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลมีน้อย จึงได้จดั ทาระบบตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลขึน้ มา
เพื่อบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า ได้แก่ พลังงาน กระแส แรงดัน และค่าความเข้มแสง แล้วแสดงผลข้อมูลเหล่านัน้ ทางเว็บ
เพจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของการ monitoring ซึง่ สามารถตรวจติดตามข้อมูลในปจั จุบนั และข้อมูล
ย้อนหลังทีบ่ นั ทึกไว้ในฐานข้อมูลได้ทุกทีท่ ุกเวลา และสามารถใช้ระบบการตรวจติดตามนี้กบั ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้
ทุกชนิดทุกขนาดการติดตัง้ ทาให้ทราบว่าระบบทีต่ ดิ ตัง้ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ในบทความนี้ เ ป็ น งานวิจ ัย เชิง นวัต กรรม โดยส่ ว นประกอบของระบบแสดงผลข้อ มูล ผ่ า นอิน เตอร์เ น็ ต
ประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบบันทึกข้อมูลและระบบแสดงผลข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
เซลล์แสงอาทิ ตย์
เซลล์แสงอาทิตย์ เป็ นสารกึ่งตัวนาชนิดหนึ่ง เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบมายังเซลล์แสงอาทิตย์จะทาให้เกิด
อิเล็กตรอนอิสระและความต่างศักย์ทผ่ี วิ ทัง้ สองข้างของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนัน้ เมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่างผิวทัง้ สองของ
เซลล์แสงอาทิตย์ ตัวอย่างเช่น หลอดไฟฟ้าก็จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้า และตราบเท่าที่
แสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์กจ็ ะเกิดอิเล็กตรอนอิสระพร้อมทีจ่ ะให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง [3]
ระบบรับ-ส่งข้อมูล
ในบทความนี้ใช้อุปกรณ์รบั -ส่งข้อมูลโดย ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ET-EASY MEGE 1280 (Duino
Mega) ของ ETT [2] รับค่าต่างๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ มีคุณสมบัตเิ ด่น คือ รองรับการใช้งาน External Supply ทัง้
แบบ AC และ DC ขนาด 7-20 V. โดยเลือกใช้ regulate แบบ switching ขนาด 1A (LM2575-5V) ลดปญั หาเรื่องความ
ร้อนเมื่อมีการใช้กระแสสูงๆ สามารถใช้แหล่งจ่ายจากพอร์ต USB ได้ในกรณีใช้กระแสไม่เกิน 500 mA. โดยมีวงจร
เลือกจ่ายอัตโนมัตแิ ละจะตัดการใช้ไฟเลีย้ งจาก USB โดยอัตโนมัติ เมื่อมีแหล่งจ่ายภายนอกให้บอร์ด ส่วนของการส่ง
ข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์นัน้ ใช้โปรแกรม RS232 Data Logger ส่งข้อมูลผ่าน USB พอร์ตของคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมนี้จะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ CSV ไฟล์
ระบบบันทึกข้อมูล
1. โปรแกรม Dreamweaver
Dreamweaver เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้างและออกแบบเว็บไซต์ทม่ี ฟี งั ก์ชนั ต่างๆ ให้ผใู้ ช้สามารถจัดวางข้อมูล
รูปภาพ ตาราง รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ โดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเขียนภาษาสคริปต์ทย่ี ุ่งยากซับซ้อน
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2. โปรแกรม PHP
การใช้ภาษา PHP เป็ นภาษาสคริปต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ จากพืน้ ฐานของภาษาโปรแกรมมิง่ ชนิดอื่นๆ เช่น C, C++
และ Perl ซึง่ รวมเอาลักษณะเด่นของภาษาต้นแบบแต่ละชนิดรวมกันอยู่ PHP ทางานทีเ่ ซิรฟ์ เวอร์จากนัน้ จึงส่งผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของผูใ้ ช้ในรูปแบบของเอกสาร HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถ
มองเห็นได้ โดยในบทความนี้ได้ใช้โปรแกรม PHP ในการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลมีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 1 การเขียน
โปรแกรมมีรายละเอียดดังนี้

Data.csv

ภาพที่ 1: ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
(1) การติดต่อกับฐานข้อมูล
$host="localhost";
$user="root";
$pw="";
$c = mysql_connect($host,$user,$pw);
if(!$c)
{ echo "<h3>ERROR : Can‘t connect database</h3>";
exit(); }
mysql_select_db($dbname);
(2) การรับข้อมูล
$fp=fopen($_FILES['upload']['tmp_name'],'r');
(3) การส่งเข้าฐานข้อมูล
$sql=”insert into tb_detail
alues(‘$date_solar’,’$time_solar’,’$voltage’,’$current’,’$power’,’$light’)”;
Mysql_query($sql);
(4) การแสดงผลข้อมูล
include "connect.php";
$sql="select * from tb_detail";
$result=mysql_query($sql);
$total=mysql_fetch_array($result);
$voltage=$total[voltage];
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$current=$total[current];
$power=$total[power];
$light=$total[light];
mysql_close();
ตารางที่ 1: ข้อมูลของเซลล์แสงอาทิตย์
Date

Time

Voltage

Current

Power

Light

ระบบฐานข้อมูล
ในบทความนี้ได้ใช้โปรแกรม XAMPP เป็ นโปรแกรมสาหรับทดสอบเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึง่ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและเป็ นแบบ Open Source และมีเครื่องมือทีใ่ ช้ในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย
(1) MySQL คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทป่ี ระสิทธิภาพสูง สามารถใช้กบั ระบบฐานข้อมูลเล็กๆ
ที่มีจานวนตารางข้อมูลน้ อย ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ระบบบัญชีเงินเดือน ในปจั จุบนั ได้มีการใช้
MySQL เป็ น Data Server เพื่อการทางานสาหรับฐานข้อมูลบนเว็บมากขึน้
(2) phpMyAdmin คือ โปรแกรมประเภท MySQL Client ทีใ่ ช้จดั การฐานข้อมูล MySQL ผ่านบราวเซอร์
โดยตรง ทางานบน web server เป็ น PHP Application ทีใ่ ช้ควบคุมจัดการกับ MySQL Server

ภาพที่ 2: ฐานข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์
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(3) Apache คือ โปรแกรมจาลองคอมพิวเตอร์ให้เป็ น web server ทาให้สามารถให้บริการต่างๆ ด้านเว็บเพจ
ได้ เป็ นซอฟต์แวร์ทใ่ี ห้บริการ server บน protocol HTTP สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับภาษาอื่นได้ นอกจากนี้ยงั มี
ความสามารถอื่นๆ เช่น การยืนยันตัวบุคคลหรือเพิม่ ความปลอดภัยในการสื่อสารผ่านโปรโตคอล https และสามารถท
โฮสท์เสมือนภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้
ฐานข้อมูลทีใ่ ช้เก็บบันทึกข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับบทความนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2 ประกอบด้วยตาราง
เก็บข้อมูลของค่าต่างๆ ทีว่ ดั ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์โดยจะบันทึกข้อมูลทุกๆ 1 วินาที ภายในตารางแยกเป็ นคอลัมน์
จานวน 6 คอลัมน์ ดังนี้ วันที,่ เวลา, แรงดัน, กระแส, กาลังและค่าความเข้มแสง ซึง่ การเก็บข้อมูลของวันทีแ่ ละเวลาจะ
เก็บในรูปแบบของ date และ time โดยจะแสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD และ HH:MM:SS ตามลาดับ ส่วนการ
เก็บข้อมูลของแรงดัน, กระแส, กาลัง และค่าความเข้มแสง จะเก็บข้อมูลเป็ นทศนิยมจึงกาหนดให้เป็ นชนิด float เก็บ
ข้อมูลแบบ 32 บิต คือ มีค่าตัง้ แต่ -3.402823466E+38 ไปจนถึง 3.4028223466E+38 [4]
ระบบเน็ตเวิ รค์
Web Hosting เป็ นคอมพิวเตอร์หรือกลุ่มคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นแม่ขา่ ย (web server) มีหน้าทีใ่ นการให้บริการนา
เว็บไซต์รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ไฟล์เว็บ ฐานข้อมูลและไฟล์อ่ืนๆ เพื่อเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และให้บริการแก่ผู้ท่ี
ต้องการเยีย่ มชมได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
[5]

ผลการศึกษา
จากการทดสอบบันทึกข้อมูลจากเซลล์แสงอาทิตย์ในวันที่ 30 สิงหาคา 2556 ช่วงเวลา 12.43-13.13 น. พบว่า
ระบบสามารถรับข้อมูลแล้วบันทึกไว้ในฐานข้อมูล phpMyAdmin ทุกๆ 1 วินาทีได้ จากนัน้ ทดสอบการแสดงผลผ่านเว็บ
เพจ โดยการจาลอง web server ด้วยโปรแกรม Apache ผ่านโปรแกรม Internet Explorer โดยใช้โดเมนเนม คือ
http://localhost/solar/index.php แล้วคลิกทีป่ มุ่ รูปหลอดไฟด้านล่างของเว็บเพจจะเป็ นการแสดงจานวนการประหยัดไฟ
เทียบเท่าการใช้หลอดไฟขนาด 36 W. ได้กห่ี ลอด (ระยะเวลาในการบันทึกน้อยไปจึงยังไม่แสดงผลออกมา) แสดงดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3: หน้าเวบเพจแสดงผลข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์
เมื่อคลิกเลือกวันทีใ่ นปฏิทนิ เว็บเพจสามารถแสดงกราฟค่าแรงดัน ค่ากระแสและค่าพลังงานย้อนหลังทีร่ ะบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้ แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4: กราฟแสดงข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์ยอ้ นหลัง

วิ จารณ์ และสรุปผล
บทความนี้เป็ นการพัฒนาระบบตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์สามารถดูขอ้ มูลแบบเรียลไทม์
และดูพร้อมกันได้หลายจุด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการทดลองได้ทาการบันทึกข้อมูลเซลล์แสงอาทิตย์ จากการ
ทดสอบพบว่าระบบบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกค่าแรงดัน กระแส กาลังและค่าความเข้มแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ทุกๆ
1 วินาทีแล้วจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถแสดงผลข้อมูลผ่านเวบเพจเพื่อดูขอ้ มูลย้อนหลังและ
คานวณค่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ค่าทดแทนปริมาณน้ามันดิบ ค่าทดแทนการตัดต้นไม้และค่าลดการใช้
ไฟฟ้าได้
หลังจากมีการใช้งานระบบแล้วควรมีการบารุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อให้ระบบสามารถบันทึกและแสดงผล
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารองข้อมูล ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอและการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทจ่ี ะ
ก่อความเสียหายให้กบั ระบบ
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การใช้ประโยชน์ น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชื้อเพลิ งสาหรับเตาเผาอิ ฐก่อสร้าง
The Application of Used Lubricating Oil as Fuel for Construction Bricks Kilns.
สรวิศ มูลอินต๊ะ1
Soravich Mulinta1
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของงานวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อศึกษาระบบการเผาอิฐก่อสร้างที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส โดยใช้
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง และศึกษาผลของอัตราการเผาต่อระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเผาอิฐก่อสร้าง และนาผลไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการเผาอิฐก่อสร้าง กรอบแนวความคิดในงานวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน ตอนที่ 1 การศึกษาผล
ของอัตราการขึน้ อุณหภูมติ ่อชัวโมงการเผาส
่
าหรับการเผาอิฐก่อสร้าง ตอนที่ 2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพแลทางกล
ของอิฐก่อสร้างหลังการเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส โดยการประยุกต์ใช้น้ ามันหล่อลื่น ใช้แล้วเป็ นเชื้อเพลิง
ผลการวิจยั พบว่าการเผาในช่วง 4 ชัวโมงแรกควรใช้
่
อตั ราการเพิม่ อุณหภูมิ 1.2 องศาเซลเซียสต่อนาที เมื่ออุณหภูมใิ น
ห้องเผาสูงกว่า 573 องศาเซลเซียสเพิม่ อัตราการเผาให้สงู ขึน้ จนสิน้ สุดกระบวนการเผาทีอ่ ุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส
ผลผลิตทีไ่ ด้หลังจากสิน้ สุดการเผาไม่เกิดความเสียหาย
คาสาคัญ: น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เตาเผา อัตราการเผา อิฐก่อสร้าง

Abstract
The purpose of research to study the firing system of construction bricks at 950 °C with the
application of used lubricating oil as fuel. To study to the effects of firing rate on firing time for construction
bricks and the results applied to the firing process. The concept of education which is divided into two
episodes: 1) To study the effects of heading rate on firing time for construction bricks. 2) To study the
physical and mechanical properties after firing at 950°C with the application of used lubricating oil as fuel.
The results showed that the first period in 4 hour, use a heading rate 1.2 °C/min, When the room
temperature was higher than 573 °C, increasing to a higher heating rate. The end of the firing process at
room temperature 950 °C. The construction brick products were not damage after firing.
Key words: Used Lubricating Oil, Kiln, Heating rate, Construction brick.
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บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตอิฐก่อสร้างในจังหวัดลาปางนัน้ ลักษณะของกิจการเป็ นอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึง่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลาปาง ตาบลปงยางคกถือเป็ นอีกพืน้ ทีห่ นึ่งทีม่ กี ารผลิตอิฐก่อสร้างเป็ นจานวน
มาก จากข้อมูลของเทศบาลตาบลปงยางคกทาให้ทราบถึงจานวนของผูป้ ระกอบกิจการผลิตอิฐมีจานวน 15 แห่ง และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง (แผนพัฒนาพัฒนาสามปี 2555-2557 เทศบาลตาบลปงยางคก)[1] โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรืองเป็ นกลุ่มชาวบ้านทีไ่ ด้รวมตัวกันทาการผลิตอิฐมอญมานานแล้ว และได้ทาการจด
ทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยผลิตภัณฑ์หลักคืออิฐเพื่องานก่อสร้างทีใ่ ช้กนั แพร่หลาย
มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั อิฐทาจากดินเหนียว ผสมน้ า และผสมกันในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม นวดผสมให้เข้าเป็ นเนื้อ
เดียวกัน อัดรีดด้วยเครื่องรีดตามขนาดทีต่ อ้ งการ ปล่อยทิง้ ไว้ให้แห้ง จากนัน้ จึงนาไปเผาจนสุกโดยใช้ฟืนเป็ นเชือ้ เพลิง
จากผลการวิจยั ของ ศักดิพล เทียนเสม[2] พบว่าในวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง ในกระบวนการ
เผาอิฐก่อสร้างแต่ละครัง้ จะใช้ฟืนจานวน 1.5 ตันต่ออิฐ 25,000 ก้อน ซึง่ ถือว่าเป็ นปริมาณทีม่ าก หากจะหาพลังงานอื่น
เพื่อใช้ในการทดแทนการใช้ฟืนเป็ นเชือ้ เพลิงในการเผาอิฐก่อสร้าง
การใช้น้ ามันหล่อลื่น หรือน้ ามันเครื่องทัง้ ที่ถูกใช้ในยานพาหนะ อุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ทาให้เกิด
น้ามันทีใ่ ช้แล้วเหลือทิง้ เป็ นจานวนมาก โดยมีปริมาณกว่ า 230 ล้านลิตรต่อปี น้ ามันหล่อลื่นทีเ่ ราใช้อยู่จะประกอบด้วย
น้ามันหล่อลื่นพืน้ ฐาน และสารเพิม่ คุณภาพ เมื่อน้ามันหล่อลื่นทีถ่ ูกใช้งานแล้วคุณสมบัตขิ องสารประกอบทีม่ อี ยู่ในน้ามัน
จะเปลีย่ นไปน้ามันหล่อลื่นเสือ่ มคุณภาพเหล่านี้ประกอบด้วยสารอินทรีย์ ประเภทไฮโดรคาร์บอนสารตัวทาละลาย โลหะ
หนัก ฯลฯ การถ่ายเททิง้ และกาจัดอย่างไม่ถูกวิธจี ะเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม สัตว์ พืช และมนุ ษย์ จากผลการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พบว่าน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วออกเป็ นหลายกลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มยานยนต์,
2) กลุ่มอุตสาหกรรม3) กลุ่มเกษตรกรรม, 4) กลุ่มเรือประมง, 5) กลุ่มหน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ, 6) กลุ่มผู้
จัดเก็บและรวบรวมน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เป็ นต้น โดยน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วจะถูกลาเลียงเข้ายังส่วนกาจัด/บาบัด
น้ ามันหล่อลื่น ใช้แล้ว ซึ่ง เป็ นส่ว นสุดท้ายทีจ ะทาการกาจัด เช่ น เผาเป็ น เชื้ อเพลิงในเตาเผาปูน หรือเผาทาลายใน
incinerator [3]
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของปญั หาและได้นากรณีศกึ ษา การเผาอิฐก่อสร้างร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง โดยทาการควบคุมอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาและ
ปริมาณของน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชื้อเพลิง ทีส่ ่งผลต่อสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างกลของอิฐก่อสร้าง เพื่อให้
ทราบถึง คุ ณภาพของอิฐสร้า งที่ใ ช้น้ า มัน หล่อ ลื่น เป็ น เชื้อ เพลิง มีสมบัติใกล้เคีย งหรือดีก ว่า อิฐก่ อสร้างที่ใช้ฟื นเป็ น
เชือ้ เพลิง อีกทัง้ ยังใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าปรับปรุงกระบวนการเผา ส่งเสริมการทางานเชิงระบบบนหลัก
พืน้ ฐานขององค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตเซรามิก

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้น้ามันหล่อลื่นเป็ นเชือ้ เพลิงในการเผาอิฐก่อสร้าง
ั้
2. เตรียมวัตถุดบิ เนื้อดินปนและแบบพิ
มพ์สาหรับขึน้ รูปอิฐก่อสร้างขนาดใหญ่ 8.5 × 20.5 × 6.5 เซนติเมตร
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอิฐมอญ บ้านสันบุญเรือง
3. ผสมวัตถุ ดบิ เนื้อดินปนั ้ หมักกับน้ า ในปริมาณที่เหมาะสม คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนัน้ ทาการขึน้ รูปอิฐ
ก่อสร้างด้วยวิธกี ารรีดดิน ตัดขนาดตามทีก่ าหนดไว้ จากนัน้ นาอิฐทีผ่ ่านการขึน้ รูปทาการผึง่ แห้งในตู้อบผลิตภัณฑ์ 110
องศาเซลเซียส
4. เมื่ออิฐมีความชื้นน้อยกว่า 5% ทาการเรียงเข้าเตาเผา ทาการเรียงอิฐเข้าเตาเผาด้วยการเรียงอิฐให้เต็ม
แผ่นรอง จากนัน้ ทาการสลับชัน้ ไปมา ป้องกันอิฐล้มในเตาเผา โดยการเรียงอิฐแต่ละชัน้ นัน้ ต้องมีการเว้นระยะห่างอย่าง
น้อย 1 เซนติเมตร เพื่อเป็ นช่องว่างให้เปลวไฟได้สมั ผัสกับเนื้ออิฐทุกก้อนอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ ยังช่วยในการระบายลม
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ร้อนออกสูห่ อ้ งเผาอีกด้วย เตาเผามีขนาด 3 แผ่นหรือปริมาตรความจุประมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร 1 ชัน้ สามารถบรรจุ
ได้ 30 ก้อน มีความสูง 6 ชัน้ และชัน้ สุดท้ายจานวน 20 ก้อน โดยรวมทัง้ สิน้ บรรจุอฐิ จานวน 200 ก้อน ลักษณะดังภาพที่
1

ภาพที่ 1 การเรียงอิฐก่อสร้างเข้าเตาเผา โดยใช้น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง
5. เผาอิฐก่ อ สร้า ง เริ่ม ต้ น ด้ว ยการอุ่ น ห้อ งเผาด้ว ยการจุ ด น้ า มัน เบนซิน ให้มีค วามร้อ น หลัง จากนัน้ ใช้
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิงผสมกับน้าสะอาดเผาในห้องเผา บันทึกผลจากเครื่องวัดอุณหภูมิ แบ่งการทดลองเป็ น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาผลของอัตราการเพิม่ อุณหภูมติ ่อระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเผา โดยใช้น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง
ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษา ผลของอัตราการเพิม่ อุณหภูมิ ปริมาณเชื้อเพลิงที่มผี ลต่อระยะเวลาในการเผา
สาหรับการเผาอิฐก่อสร้าง โดยศึกษาถึงอุณหภูมใิ นห้องเผาทีเ่ พิม่ ขึน้ และระยะเวลาในการเผา อัตราการเผาคานวณจาก
ผลต่างของอุณหภูมภิ ายในห้องเผาแต่ละชัวโมงหารด้
่
วยระยะเวลาในการเผามีหน่ วยเป็ นนาที และบันทึกปริมาณของ
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วที่จ่ายเข้าไปในเตาเผา ให้ได้มาซึ่งปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาแต่ ละชัวโมง
่
อีกทัง้ เป็ น
ควบคุมอัตราการเพิม่ อุณหภูมใิ ห้เป็ นไปตามทฤษฎี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อฐิ ก่อสร้างหลังเผา
ตอนที่ 2 ศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของอิฐก่อสร้างหลังการเผา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์ของอัตราการเพิม่ อุณหภูมทิ ม่ี ตี ่อสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของ
อิฐก่ อ สร้า ง โดยศึก ษาถึง อุ ณหภู มิภ ายในห้อ งเผาอิฐก่ อ สร้า งภายหลัง การเผาที่ส่ ง ผลต่ อ สมบัติข องอิฐ ที่เ ผาจาก
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและใช้ฟืนเป็ นเชือ้ เพลิง และเปรียบเทียบสมบัตขิ องอิฐทีเ่ ผาจากเชือ้ เพลิงทัง้ 2 ชนิด
- สมบัตทิ างกายภาพ (การหดตัว, การดูดซึมน้า)
ทดสอบการหดตัวอิฐก่อสร้างหลังจากการขึน้ รูปเขียนเส้นให้มคี วามยาว 10 เซนติเมตร ทีผ่ วิ ของอิฐจานวน10
ก้อนอบแห้งอิฐและทาการบันทึกค่าจากนัน้ นาอิฐเข้าเตาเผา เมื่อสิน้ สุดการเผาวัดความยาวของเส้น ทีข่ ดี บนผิวอิฐและ
ทาการบันทึกค่า คานวณดังสูตร
ค่าการหดตัว =

ความยาวก่อนเผา – ความยาวหลังเผา
=  100
ความยาวก่อนเผา

(1)

ทดสอบการดูดซึมน้าอิฐก่อสร้างหลังจากนาอิฐก่อสร้างเผาทีอ่ ุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ชังน
่ ้ าหนักก่อนต้ม
จานวน10 ก้อนทาการบันทึกค่าจากนัน้ นาอิฐผมในน้าเดือดเป็ นระยะเวลา 5 ชัวโมง
่
และทิง้ ไว้ให้เย็นตัว 24 ชัวโมง
่
เมื่อ
อิฐเย็นตัวลงทาการชังน
่ ้าหนักหลังต้ม และทาการคานวณดังสูตร

ค่าการดูดซึมน้า =

น้าหนักก่อนต้ม – น้าหนักหลังต้ม
น้าหนักก่อนต้ม
492

=  100

(2)

- สมบัตทิ างกล (ความทนต่อแรงกดอัด)
นาอิฐหลังการเผามาทดสอบด้วยกาลังอัดโดยใช้เครื่อง Compressive strength
ค่าความทนต่อแรงอัด =

แรงกด / พืน้ ทีห่ น้าตัด(lb / in2 , kg / cm2)
ระยะห่างแท่นกด / ความหนาของชิน้ ทดสอบ(in / in2 , cm / cm)

(3)

6. วิเคราะห์สมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างกลของอิฐก่อสร้างภายหลังการเผาทัง้ การใช้น้ ามันหล่อลื่นใช้
แล้วและฟืนเป็ นเชือ้ เพลิง
7. สรุปผลการทดลองและรายงานการวิจยั

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การศึกษาผลของอัตราการเพิม่ อุณหภูมติ ่อระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเผา โดยใช้น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง
ขัน้ ตอนการเผาอิฐก่อสร้างโดยใช้น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง เมื่ อปิ ดประตูเตาด้วยอิฐแล้ว เริม่ ต้นการ
เผาด้วยการจุดเตา ในขัน้ ตอนแรกจะใช้ปริมาณของน้ามันเบนซินร่วมในการจุดให้ตดิ ไฟ เมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วดังภาพ
ที่ 2 ทาการลดปริมาณของน้ ามันหล่อลื่น ใช้แล้วลงดังภาพที่ 3 เนื่องจากอิฐยังมีปริมาณความชืน้ หลงเหลืออยู่จงึ ใช้
ปริมาณน้ ามันที่น้อยลง อีกทัง้ หากอิฐได้รบั ความร้อนมากจะเกิดการระเบิดหรือเกิดรอยแตกร้าวได้ ในชัวโมงแรก
่
ปริมาณน้ามัน 0.06 ลิตรต่อนาที เพื่อลดความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วลง ทาให้น้ ามันสามารถไหลเข้าไปในห้อง
เผาได้เต็มพืน้ ที่ ในช่วงแรกตัง้ แต่อุณหภูมหิ อ้ ง – 180 องศาเซลเซียสจะเกิดการสูญเสียความชืน้ ของอิฐ และที่ 200 –
400 องศาเซลเซียสเกิดการเผาไหม้ของสารอินทรียท์ ม่ี อี ยู่ในเนื้อดินปนั ้ นอกจากนี้ยงั เกิดการขจัดน้ าทีล่ อ้ มรอบอนุ ภาค
โดยถูกดูดซับไว้ทผ่ี วิ แร่และเกิดการสูญเสียน้ าในโครงสร้างผลึกและน้ าหนักของแร่จะหายไปสอดคล้องกับปรีดา พิมพ์
ขาวขา[4]กล่าวไว้ ซึง่ ในช่วงนี้ควรระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ หากผูป้ ฏิบตั ไิ ม่มคี วามชานาญหรือใจร้อนอาจส่งผลต่อ สมบัติ
ของอิฐก่อสร้างหลังการเผาได้ และในช่วงอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสดังเส้นสีน้ าเงินในภาพที่ 4 ให้มอี ตั ราการเพิม่
ั้
อุณหภูมิ เฉลีย่ 1.2 องศาเซลเซียสต่อนาทีใน 4 ชัวโมงแรก
่
เนื่องจากเนื้อดินปนของวิ
สาหกิจชุมชนฯไม่มกี ารคัดขนาด
ทาให้พบสิง่ เจือปน ซากอินทรียต์ ่างๆทีอ่ งค์ประกอบในเนื้อดินปนั ้ เกิดการเผาไหม้และมีควันจากการเผาไหม้ค่อนข่าง
มาก ต้องเปิ ดปล่องเตาให้กว้างเต็มที่
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ภาพที่ 2 ลักษณะของน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ลุกติดไฟในห้องเผา
เมื่ออุณหภูมภิ ายในห้องเผาเริม่ สูงขึน้ จนถึง 500 องศาเซลเซียส ผนังเตาได้รบั ความร้อนอย่างเต็มที่ อุณหภูมิ
ในห้องเผาจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และทาการเพิม่ ปริมาณน้ ามันเพิม่ มากขึน้ ในช่วงระหว่างนี้จะเกิดช่วงวิกฤต(critical
temperature)ทีอ่ ุณหภูมิ 573 องศาเซลเซียสสอดคล้องกับไพจิตร อิง่ ศิรวิ ฒ
ั น์[5] โดยจุดวิกฤตจะเกิดในช่วงระยะชัวโมง
่
การเผา ที่ 6- 7 ในเส้นประสีแดงดังภาพที่ 4 ในช่วงนี้จะเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของควอตซ์ ซึง่ จะเกิดปฏิกริ ยิ า
ค่อนข้างรุนแรง ต้องระมัดระวังในการเพิม่ อุณหภูมิ หากมีการเพิม่ อุณหภูมอิ ย่างเฉียบพลันอาจทาให้เกิดการระเบิดได้

ภาพที่ 3 การปรับลดปริมาณน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและเพิม่ ปริมาณน้า
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อัตราเพิ่ มอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส/นาที)
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10

10

ระยะเวลาที่ใช้ในการเผา (ชัวโมง)
่
อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการเผา
อัตราการเพิม่ อุณหภูมิ
ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเพิม่ อุณหภูมิ อุณหภูมกิ ารเผาและระยะเวลาในการเผาอิฐก่อสร้าง
เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 ชัวโมง
่ เมื่ออุณหภูมเิ พิม่ มากขึน้ ลักษณะสีภายในห้องเผาจะเริม่ แดงขึน้ โดยมีลกั ษณะ
ดังตารางที่ 1 ทีอ่ ุณหภูมิ 773 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 ชัวโมง
่
สีเปลวไฟภายในห้องเผาจะมีลกั ษณะสีแดงส้ม และ
เมื่อระยะเวลาผ่านไป อุณหภูมิ 802 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 ชัวโมง
่
30 นาที สีไฟที่อยู่ในเตาเผาเริม่ สว่างขึ้น
เล็กน้อย ในช่วงการเผานี้ทาการเพิม่ ปริมาณน้ามันให้ไหลสูห่ อ้ งเผาอย่างรวดเร็ว และปรับช่องระบายลมร้อนให้แคบลง
จากเดิม เมื่อระยะเวลาผ่านไปอีก 30 นาที ทีอ่ ุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส สีเปลวไฟในห้องเผาเริม่ มีความสว่างมากขึน้
จนเป็ นสีแดงสว่างซึ่งสอดคล้องกับทวี พรหมพฤกษ์ [6] ได้กล่าวไว้ว่าเปลวไฟที่มีลกั ษณะสีสม้ แดงจะมีอุณหภูมิ อยู่
ระหว่าง 750 – 850 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสีไฟภายในห้องเผาอิฐก่อสร้าง โดยใช้น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง
ลักษณะภายในห้องเผา
อุณหภูมิการเผา (°C)
อุณหภูมภิ ายในห้องเผา 773 °C
ระยะเวลาการเผา 8 ชัวโมง
่

อุณหภูมภิ ายในห้องเผา 802 °C
ระยะเวลาการเผา 8 ชัวโมง
่ 30 นาที

อุณหภูมภิ ายในห้องเผา 850 °C
ระยะเวลาการเผา 9 ชัวโมง
่

อุณหภูมภิ ายในห้องเผา 953 °C
ระยะเวลาการเผา 9 ชัวโมง
่ 30 นาที

เมื่อสิน้ สุดการเผาในระยะเวลา 9 ชัวโมง
่
30 นาที ทีอ่ ุณหภูมิ 953 องศาเซลเซียส เปลวไฟในห้องเผามีสสี ม้ –
สีเหลืองสอดคล้องกับทวี พรหมพฤกษ์ [6] ได้กล่าวไว้ว่าเปลวไฟทีม่ ลี กั ษณะสีสม้ แดงจะมีอุณหภูมอิ ยู่ระหว่าง 850 –
950 องศาเซลเซียส เมื่อถึงจุดทีอ่ ุณหภูมสิ งู สุดทาการลดปริมาณน้ ามันลง และคงทีอ่ ุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็ น
ระยะเวลา 15 นาที อีกทัง้ คงทีช่ ่องระบายความร้อน เพื่อให้อุณหภูมคิ งทีแ่ ละสม่าเสมอทัวทุ
่ กจุดภายในห้องเผา
เมื่อสิน้ สุดการเผา ทาการบันทึกปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาอิฐก่อสร้างดังภาพ 5 จะเห็นได้ว่าใน
ช่วงแรกจะใช้ปริมาณน้ามันเพียงเล็กน้อย แสดงดังภาพที่ 6 จุดเพื่อให้ไปลุกไหม้ จากนัน้ ในชัวโมงที
่
่ 2 จะใช้ปริมาณขอ
น้ามันทีค่ งที่ เนื่องจากต้องการอัตราการเผาทีช่ า้ และต้องระมัดระวังในช่วงของจุดวิกฤต ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของอิฐ เมื่อผ่านไป 6 ชัวโมง
่
ห้องเผามีอุณหภูมสิ งู ขึน้ จึงทาการเพิม่ ปริมาณของน้ ามันอีก โดยจะเห็นจากกราฟแท่งสี
แดงที่ 7 ชัวโมง
่
อัตราจ่ายน้ามันเท่ากับ 0.133 ลิตรต่อนาทีดงั ภาพที่ 5 กราฟแท่งสีดา เมื่อใกล้ถงึ อุณหภูมสิ งู สุดแล้วทา
การลดอัตราจ่ายน้ามันลง 0.083 ลิตรต่อนาที เมื่อสิน้ สุดการเผาจะเห็นได้ว่า การเผาอิฐก่อสร้างใช้น้ามันเชือ้ เพลิงในการ
เผาไหม้เพียง 48 ลิตร
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ระยะเวลาที่ใช้ในการเผา (ชัวโมง)
่
อัตราการจ่ายน้ามัน
ปริมาณน้ามันสะสม
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราจ่ายน้ามันและปริมาณน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วในการเผาอิฐก่อสร้าง

ภาพที่ 6 ปริมาณน้ามันภายในถัง
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ปริมาณน้ามัน (ลิตร)

อัตราจ่ายน้ามัน (ลิตร/นาที)

0.8

ตอนที่ 2 สมบัตทิ างกายภาพและทางกลของอิฐก่อสร้างหลังการเผา
จากการทดสอบสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ างกลของอิฐทีเ่ ผาด้วยเชือ้ เพลิง ฟื นและน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว
พบว่าอิฐทีเ่ ผาด้วยน้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว จากผลการทดลองสามารถเปรียบเทียบผลสมบัตทิ างกายภาพจากการหดตัว
คานวณตามสมการที่ 1, การดูดซึมน้ าคานวณตามสมการที่ 2 และความทนต่อแรงอัดคานวณตามสมการที่ 3 สมบัติ
ทางกายภาพและสมบัตทิ างกลของอิฐทีเ่ ผาด้วยน้ามันหล่อลื่นจะมีสมบัตทิ ด่ี กี ว่าอิฐของวิสาหกิจชุมชนฯทีเ่ ผาโดยใช้ฟืน
เป็ นเชือ้ เพลิง โดยค่าความทนต่อแรงอัดของอิฐทีเ่ ผาด้วยน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิงมีค่า 121 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร สูงกว่าอิฐทีเ่ ผาด้วยฟืน และอิฐทีเ่ ผาด้วยฟืนมีค่าการดูดซึมน้าสูงกว่าอิฐทีเ่ ผาด้วยน้าน้ามันหล่อลื่นใช้แล้วถึง
2.85% โดยสมบัตขิ องอิฐก่อสร้างทีเ่ ผาในเชือ้ เพลิงทัง้ สองชนิดเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ มีขนาด
มาตรฐาน 9 × 19 × 4 เชนติเมตร และค่าการดูดซึมน้า 17 – 25 % และค่าความทนต่อแรงกดอัดไม่ต่ากว่า 90 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตรดัง มอก. 77-2545 อิฐก่อสร้างสามัญ.[7]แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมบัตขิ องอิฐทีเ่ ผาด้วยเชือ้ เพลิงต่างชนิดกัน
ชนิ ดเชื้อเพลิ ง
ฟื น
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง

ยาว

หนา

10.3
9.1

20
19.8

5.91
4.9

สมบัติของอิ ฐก่อสร้าง
การดูดซึม
การหดตัว
น้า
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
12.85
12.85
12
10.85

การทนต่อแรงกดอัด
(กิ โลกรัมต่อตาราง
เซนติ เมตร)
116
121

สีหลังการเผาของอิฐก่อสร้างเกิดความแตกต่างกัน อิฐทีเ่ ผาด้วยฟืนจะมีสที ค่ี ล้ากว่าอิฐทีเ่ ผาด้วยน้ ามันหล่อลื่น
ั ้ ปริมาณของเหล็กเป็ นส่วนผสม การเผาด้วยฟื นนัน้ จะเกิดควัน เขม่าเป็ น
ใช้แล้ว เป็ นผลเนื่องมาจากในเนื้อดินปนมี
จานวนมาก และเรียกบรรยากาศนัน้ ว่า รีดกั ชัน(การลดออกซิเจน) เหล็กออกไซด์จะง่ายต่อการรีดวิ ซ์ มีการตอบสนอง
อย่างทันทีต่อก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และพร้อมทีจ่ ะปล่อยออกซิเจนออกไป ส่งผลทาให้เปลีย่ นแปลงโครงสร้า งของ
ั้
เหล็กทีอ่ ยู่ภายในเนื้อดินปนกลายเป็
นเหล็กออกไซด์สดี า(FeO) ซึง่ แตกต่างจากการเผาด้วยน้ ามันหล่อลื่นที่มกี ารเผา
แบบออกซิเ ดชัน สถานะปกติของเหล็ก ออกไซด์คือ เหล็ก ออกไซด์สแี ดง (Fe2O3) สถานะนี้ เ หล็ก มีการรวมตัว กับ
ออกซิเจนในปริมาณมากสุดและผลึกที่ได้เป็ น สีแดง สอดคล้องกับ ศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม[8]กล่าวไว้ โดยลักษณะของอิฐก่อสร้างที่เผาด้วยเชือ้ เพลิงทัง้ 2 ชนิดเกิดความแตกต่างกัน จะปรากฏดัง
ภาพที่ 7

1

1

2

2

หมายเลข 1ใช้น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง หมายเลข 2 ใช้ฟืนเป็ นเชือ้ เพลิง
ภาพที่ 7 แสดงลักษณะทางกายภาพของอิฐทีใ่ ช้น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วและฟืนเป็ นเชือ้ เพลิง
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วิ จารณ์ ผลและสรุปผลศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้คอื เพื่อศึกษาระบบการเผาอิฐก่อสร้างทีอ่ ุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส โดยใช้
น้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิง โดยแบ่งการทดลองเป็ น 2 ตอน ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาผลของอัตราการเพิม่ อุณหภูมติ ่อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาอิฐก่อสร้าง และนาผลไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเผาอิฐก่อสร้างไ ด้ 2. ศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางกลของอิฐก่อสร้างหลังการเผาด้วยน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วและฟื นเป็ นเชื้อเพลิง สามารถสรุปผลการ
ปฏิบตั งิ านได้ว่า อัตราการเผาและระยะเวลาในการเผามีผลต่อการควบคุมเตาเผาอิฐก่อสร้าง โดยอัตราการเผาในช่วง 4
ชัวโมงแรกต้
่
องใช้อตั ราการเพิม่ อุณหภูมิ 1.2 องศาเซลเซียสต่อนาที เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของอิฐ และ
เพื่อให้ความร้อนแก่ผนังห้องเผา หลังจากนัน้ ปรับให้อตั ราการเพิม่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ 2.5 องศาเซลเซียสต่อนาที เพื่อให้
ความร้อนอย่างเต็มที่ เมื่อสิน้ สุดการเผา สามารถควบคุมการเผาได้เป็ นไปตามทฤษฎี เมื่อเปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพและสมบัตทิ างกลของอิฐก่อสร้างทีเ่ ผาด้วยน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วและเผาด้วยฟื นเป็ นเชื้อเพลิง พบว่าอิฐทีเ่ ผา
ด้ว ยน้ า มันหล่ อลื่น ใช้แ ล้ว มีสมบัติท่ดี ีก ว่า อิฐที่เ ผาด้วยฟื น อัน เป็ น ผลเนื่อ งมาจากลัก ษณะของเตาเผาด้ว ยการใช้
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วเป็ นเชือ้ เพลิงนัน้ เป็ นเตาเผาแบบทางเดินลมร้อนลง (down draft kiln) เพื่อเป็ นการกักเก็บความ
ร้อนเพื่อให้อยู่ในห้องเผานาน ก่อนปล่อยออกสู่ปล่องเตาเผาดังที่สุขุมาล เล็กสวัสดิ[9]
์ ซึง่ จะทาให้อฐิ ได้รบั ความร้อน
อย่างเต็มที่ แตกต่างจากการเผาฟื นทีว่ สิ าหกิจชุมชนฯ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการเผาอิฐ เป็ นเตาเผาแบบทางเดินลมร้อน
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การพัฒ นาวิ ธี ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงความร้ อ นและมวลหลังการทอดของ
นักเก็ตไก่ด้วยภาพถ่ายเชิ งความร้อน
Development of Heat and Mass Profile Monitoring Procedure for Post Frying
Process in Chicken Nugget Using Thermographic Image
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและติดตามการเปลีย่ นแปลงความร้อนและมวลหลังการทอดของนักเก็ตไก่
ด้วยภาพถ่ายเชิงความร้อน โดยสังเกตการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ ได้แก่ การสูญเสียน้ าหนัก อุณหภูมพิ น้ื ผิว ค่าสี
และร้อยละของพื้นที่ความมันวาว โดยทอดนักเก็ตไก่ท่อี ุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที แล้วนามาศึกษา
ภายใต้สภาวะการควบคุมอัตราการเย็นตัวทีม่ แี รงลม และชุดควบคุม ซึง่ ผลการทดลองในเบือ้ งต้นแสดงให้เห็นว่าการ
สูญ เสีย น้ าหนัก ของชิ้น นัก เก็ต หลัง การทอดนัน้ เป็ น ตัว บ่ง ชี้ถึง พฤติก รรมการสูญ เสีย ความชื้น ใ นผลิตภัณฑ์ โดย
การศึกษาในช่วงระยะเวลา 60 วินาที แสดงให้เห็นว่าการลดลงของน้ าหนักในผลิตภัณฑ์จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง
20 วินาทีแรก จากนัน้ การเปลีย่ นแปลงน้าหนักจะเข้าสูส่ มดุล ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบการกระจายความร้อน
ในชุดควบคุม พบว่ารูปแบบอุณหภูมิท่พี ้ื นผิวจะสามารถแยกได้เป็ น 2 บริเวณหลัก ได้แก่ พื้นที่ผวิ ใจกลางของชิ้น
นักเก็ต ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 8.43 ของชิน้ นักเก็ตทัง้ หมด และพืน้ ทีว่ งแหวนทีเ่ หลือ ในขณะทีร่ ปู แบบการกระจายความร้อน
ในสภาวะทีม่ คี วบคุมอัตราเย็นตัวด้วยลมนัน้ มีรูปแบบการกระจายความร้อนทีส่ ม่ าเสมอมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ นี้
เมื่อพิจารณาถึงค่าความแตกต่างของสีโดยรวม (∆E) พบว่าความแตกต่างทีร่ ะยะเวลาเริม่ ต้นและที่ 60 วินาทีในชุด
ควบคุมจะมีค่ามากกว่าในสภาวะทีค่ วบคุมอัตราเย็นตัวด้วยลมร้อยละ 64.83 ในขณะทีร่ อ้ ยละของพืน้ ทีค่ วามมันวาว ซึง่
สะท้อนถึงพฤติกรรมการดูดซับน้ามันกลับเข้าสูผ่ ลิตภัณฑ์นนั ้ พบว่าความมันวาวทีล่ ดลงภายในระยะเวลา 60 วินาที ณ
สภาวะทีค่ วบคุมอัตราเย็นตัวด้วยลมจะมีค่ามากกว่าร้อยละ 33.48 ซึง่ จากผลการศึกษาดังกล่าวนี้สามาถนาไปใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หลังการทอดเพื่อให้มลี กั ษณะคุณภาพตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะส่งผลต่ อ
โอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในมิตขิ องคุณภาพทีส่ งู ขึน้ สาหรับการขยายตลาดต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: การทอดแบบน้ามันท่วม การดูดซับน้ามัน ภาพถ่ายอินฟราเรดเชิงความร้อน การประมวลผลภาพถ่าย
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Abstract
The objective of this study was to monitor the heat and mass profile of fried chicken nugget after
frying process using thermographic image. In addition, the physical properties including weight loss, surface
temperature, color value, and glossy area were investigated. The chicken nugget was fried at 180 oC for 3
minutes and put it in the 2 different conditions, natural convection and forced convection with fan. The
primary result on weight loss until 60 seconds after frying, which indicated to moisture loss in product,
exhibited that the rate of weight loss rapidly decreased at the beginning of 20 seconds then became to
equilibrium weight. Considerably, the changes in surface temperature profiles in natural convection could be
divided into 2 types namely the center surface area, which covered for 8.43 percentages of total surface
area, and the outer region of center surface area, ring zone. Nevertheless, the surface temperature profiles in
forced convection with fan distinctively showed more consistency than the natural convection. The color
values in terms of total color differences (∆E) were also monitored. The results showed that the changes of
total color differences at the beginning to 60 seconds in natural convection had more than forced convection
to 64.83 percentages. The glossy area, indicating the oil absorption into the product, at 60 seconds period in
forced convection had more than natural convection to 33.48 percentages. Accordingly, these overall results
could be the information for post frying management of fried foods to control the quality which leaded to
develop commercially potential on quality approaching concept for further markets.
Key words: deep fat frying, oil absoption, thermographic infrared image, image processing

บทนา
กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยการทอด เป็ นกระบวนการแปรรูปทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย [1] ความ
ร้อนทีใ่ ช้ในกระบวนการทอดทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเคมี และกายภาพของอาหาร ซึง่ มีความสาคัญเพราะ
ส่งผลต่อการยอมรับและความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์อาหารของผูบ้ ริโภค คุณภาพของอาหารหลังการทอดเกีย่ วข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมมิ หี ลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงสีซ่งึ มีความเข้มมากขึน้ จากปฏิกริ ยิ าเคมี
การดูดซับน้ามันเข้าสูช่ น้ิ อาหารภายหลังการทอดในเวลาอันรวดเร็ว ทาให้ปริมาณน้ ามันในอาหารเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อการ
สุขภาพของผู้บริโภค หรือน้ าหนักของชิน้ อาหารที่สญ
ู เสียไปจากการสูญเสียความชื้นในอาหาร ซึง่ มีผลต่อต้นทุนการ
ผลิตทีส่ งู ขึน้ การตรวจติดตามคุณภาพด้านต่างๆ ดังกล่าว จาเป็ นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการวัดค่านัน้ ๆ การตรวจ
ติดตามคุณภาพพร้อมๆกันในคราวเดียวจึงทาได้ยาก เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ จึงต้องหา
กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้าน สี การดูดซับน้ ามัน และน้ าหนัก ด้วยเครื่องมือที่สามารถ
ติด ตามการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว สะดวก มีประสิทธิภาพและแม่น ยา จึงจะช่ว ยให้ก ารตรวจติดตามคุณภาพนี้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการคุณภาพของอาหารทอดต่อไปได้
อุตสาหกรรมอาหารทอดมีหลากหลายประเภท หนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อาหารทอดแช่แข็งพร้อม
ปรุง เช่น นักเก็ตไก่ ปลาชุบเกล็ดขนมปงั เป็ นต้น ซึง่ หลังจากผ่านกระบวนการทอดบางส่วน (par-fried) ก่อนนาไป
บรรจุขายในรูปของอาหารแช่แข็ง จะต้องผ่านกระบวนการจัดการหลังการทอดเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ตามต้องการ
กระบวนการจัดการหลังการทอดทีก่ ล่าวไป สิง่ ทีต่ อ้ งทาอันดับต้นๆ คือ การลดอุณหภูมขิ องอาหารทอด อาจทาได้หลาย
วิธี การใช้การควบคุมอัตราการเย็นตัวด้วยลมเพื่อช่วยพาความร้อนสะสมหลังทอดออกไปจากชิน้ อาหารให้รวดเร็วขึน้
เป็ นวิธหี นึ่งทีท่ าได้ง่ายและสะดวก อีกทัง้ ไม่ตอ้ งลงทุนสูงนัก แต่การจัดการหลังการทอดด้วยวิธนี ้ี อาจส่งผลต่อคุณภาพ
ของอาหารได้ การนาพัดลมเข้ามาใช้ร่วมด้วย ช่วยทาให้การเทความร้อนออกจากชิน้ อาหารเกิดขึน้ ในอัตราทีเ่ ร็วขึน้
ช่วยลดอุณหภูมลิ งอย่างรวดเร็ว จึงลดระยะเวลาในการรอให้อาหารเย็นตัวก่อนนาไปแปรรูปแช่แข็ง อย่างไรก็ตาม
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อุณหภูมทิ ่แี ตกต่างกันมากระหว่างอาหารทอดในน้ ามัน กับอาหารทอดทีย่ กขึน้ จากน้ ามัน อาจส่งผลต่อคุณภาพ เช่น
การดูดซับน้ ามัน ซึง่ การดูดซับน้ ามันจะเกิดขึน้ ในช่วงหลังการทอดมากที่สุด [2] รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงอื่นๆทีย่ งั คง
ดาเนินต่อไปหลังการทอด ซึง่ การใช้พดั ลมเพื่อลดระยะเวลาการเย็นตัว และสร้างสภาวะให้สามารถแช่แข็งอาหารทอด
ได้รวดเร็วมากขึน้ ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า แต่หากการจัดการหลังการทอดดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารหลังการ
ทอด จะส่งผลในด้านใด น้ามันจะถูกดูดซับมากขึน้ เมื่อมีการใช้พดั ลมเป็ นผลดีหรือไม่ อย่างไร เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
จริงในกระบวนการผลิต หากสามารถทราบถึงพฤติกรรมหลังการทอดทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์อาหารทอด
และการเปลีย่ นแปลงทางคุณภาพทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วหลังจากการทอดเสร็จ จะทาให้ทราบถึงกลไกและเงื่อนไขต่างๆ
ทีค่ วรพิจารณาว่า ควรทีจ่ ะปรับปรุงระบบการจัดการหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ได้อาหารทอดคุณภาพสม่าเสมอมากทีส่ ุด
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดี ตลอดจนการประเมินศักยภาพของกระบวนการผลิตทีจ่ ะพัฒนาขึน้ เพื่อสร้างความ
คุม้ ค่าต่อการลงทุนมากทีส่ ดุ
ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้จึงมุ่งที่จะศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงความร้อนและมวลหลังการทอดของ
นักเก็ตไก่ดว้ ยภาพถ่ายเชิงความร้อน โดยสังเกตการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงคุณภาพด้าน สี
การดูดซับน้ามัน และน้าหนัก และจะศึกษาเพิม่ เติมในเรื่องของพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการลดอุณหภูมดิ ว้ ยลม
ซึง่ ช่วยทาให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของอาหารหลังการทอดทีพ่ บในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้พดั ลมช่วยมากขึน้ ว่า
จะมีผลทาให้คุณภาพของอาหารทอดเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร เป็ นผลดีหรือผลร้ายอย่างไร และเป็ นต้นแบบในการนาไป
พัฒนากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทอดต่อไปในอนาคต

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกนอกของชิ้ นอาหารและการดูดซับน้ามัน
หลังกระบวนการทอด กับอัตราการลดลงของอุณหภูมิพนื้ ผิวชิ้ นอาหาร
ในการทดลองนี้จะทาการทอดนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง น้ าหนักประมาณ 20 กรัม ลงในหม้อทอดที่อุณหภูมิ
น้ามัน 180 องศาเซลเซียส ทาการทอดเป็ นเวลา 3 นาที เมื่อครบตามระยะเวลาทีก่ าหนดจึงนาชิน้ นักเก็ตไก่ทไ่ี ด้ไปวาง
บนเครื่องชังน
่ ้ าหนัก 4 ตาแหน่ ง (โดยให้มชี ่วงเวลาในการนาชิน้ นั กเก็ตจากหม้อทอดมาทีเ่ ครื่องชังน
่ ้ าหนัก (lag time)
ไม่เกิน 5 วินาที) และเริม่ เก็บข้อมูลทุกๆ 3 วินาที เป็ นเวลาทัง้ สิน้ 60 วินาทีอย่างต่อเนื่อง บันทึกภาพชิน้ นักเก็ตไก่ดว้ ย
กล้องถ่ายภาพเชิงความร้อน และกล้องดิจติ อล
1.1 อุณหภูมิพนื้ ผิว
ข้อมูลอุณหภูมพิ น้ื ผิวเฉลีย่ ของชิน้ นักเก็ตไก่ (หน่ วยองศาเซลเซียส) จะสามารถวิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายเชิง
ความร้อนด้วยโปรแกรม Smart View version 3.0
1.2 สี
ภาพถ่ายดิจติ อลที่ได้จะถูกปรับค่าสีของแผ่นอ้างอิงสีในแต่ละภาพให้มคี ่าสีท่ตี รงกัน หลังจากนัน้ จะเลือก
บริเวณพื้นผิวตัวอย่างที่จะนามาวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า ช่วงบริเวณที่สนใจ (ROI) ROI ที่เลือกจะแบ่งออกเป็ น 2
บริเวณ โดยพิจารณาแบ่งบริเวณตามบริเวณทีม่ คี วามแตกต่างของอุณหภูมพิ น้ื ผิวของชิน้ นักเก็ตไก่ ค่าสีทอ่ี ่านได้ในช่วง
ROI ทัง้ 2 โซนทีก่ าหนดของแต่ละรูปจะถูกแปลงค่าจากค่าสี R (แดง), G (เขียว) และ B (น้าเงิน) ไปเป็ นค่าสี L* (ความ
สว่าง), a* (แดง-เขียว) และb*(เหลือง-น้ าเงิน) โดยใช้โปรแกรม Image J version 1.46e โดยค่าสีทเ่ี หมาะสมในการ
ติดตามพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงความร้อนทีพ่ น้ื ผิวของชืน้ นักเก็ตไก่ คือ ค่า L* (ค่าความสว่างของชิน้ วัตถุ โดยจะมี
ค่าตัง้ แต่ 0 (มืด) ถึง 100 (สว่าง)) และ ค่า ∆E (ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (Total Color Difference)) โดยสามารถ
คานวณได้จากสมการที่ 1
√

(1)
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1.3 ร้อยละพืน้ ที่ผิวความมันวาว
ร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาว (glossy surface) เป็ นค่าทีส่ ามารถอนุ มานได้ถงึ ปริมาณของน้ ามันทีผ่ วิ ของชิน้
นักเก็ตไก่ กล่าวคือเป็ นการติดตามการเกิดกลไกการดูดซับน้ามัน โดยวัดได้จากระยะเวลาทีค่ วามมันวาวทีผ่ วิ หายไปซึง่
จะสื่อถึงความเร็วในการดูดซับน้ ามันจากบริเวณผิวนอกไปสู่ชน้ิ เนื้อด้านใน ทัง้ นี้วธิ กี ารวัดดังกล่าวสามารถทาได้โดย
การติดตัง้ แหล่งกาเนิดแสงให้มีความเข้มแสงมากพอจนทาให้เกิดการสะท้อนที่มลี กั ษณะมันวาวของน้ ามันซึ่งอยู่ท่ี
บริเวณผิวของชิน้ นักเก็ตไก่ และจะถูกเปลีย่ นเป็ นจุดสีดาในโหมด Binary invert
ภาพดิจติ อลชุดเดียวกับ 1.2 ถูกทาการปรับค่าแตกต่างออกไป โดยการปรับภาพดิจติ อลทีไ่ ด้ซง่ึ จะอยู่ในโหมด RGB
Color ไปสูโ่ หมด 8-bit และใช้คาสัง่ Binary Invert ซึง่ จะทาให้เห็นจุดสีดาซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี กิดความมันวาว นาค่าพืน้ ทีท่ ่ี
ได้มาคานวณหาค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาวด้วยสมการที่ 2 โดยที่ Ag คือ พืน้ ทีท่ เ่ี กิดเงาสะท้อน (มันวาว) และ Aa
คือ พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของ ROI ทีก่ าหนด
(2)
1.4 ร้อยละการสูญเสียน้า
บันทึกค่าน้าหนักเป็ นระยะเวลา 1 นาทีนาค่าทีไ่ ด้มาคานวณเป็ นร้อยละการสูญเสียน้าด้วยสมการที่ 3
|

โดย

W0
Wt

=
=

|

(3)

น้าหนักทีร่ ะยะเวลาเริม่ ต้น หรือ ที่ t=0 (กรัม)
น้าหนักทีร่ ะยะเวลาใดๆ (กรัม)

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกนอกของชิ้ นอาหารและการดูดซับน้ามันหลังกระบวนการ
ทอดในสภาวะที่ มีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ และแบบบังคับกับอัตราการลดลงของอุณหภูมิพื้นผิ วชิ้ น
อาหาร
สภาวะและวิธใี นการทดลองที่ 2 จะทาเหมือนกับในการทดลองที่ 1 แต่มกี ารควบคุมอัตราเย็นตัวด้วยลมทีร่ ะดับ
ความเร็ว 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความเร็ว 7.5 เมตร/วินาที และ ระดับที่ 2 ความเร็ว 3.4 เมตร/วินาที ตามลาดับ ซึง่ ทาให้
เกิดการพาความร้อนแบบบังคับ (forced convection) และติดตามผลการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองแรก
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ผลการศึกษาและวิ จารณ์

อุณหภูมพิ น้ื ผิว (องศาเซลเซียส)

1. การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกนอกของชิ้ นอาหารและการดูดซับน้ามัน
หลังกระบวนการทอด กับอัตราการลดลงของอุณหภูมิพนื้ ผิวชิ้ นอาหาร
1.1 อุณหภูมิพนื้ ผิว
จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมพิ ้นื ผิวเฉลี่ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านไป โดยมีอุณหภูมิ
เริม่ ต้นประมาณ 140 องศาเซลเซียส และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 60 วินาที อุณหภูมจิ ะลดลงมาที่ 86 องศาเซลเซียส (ดัง
แสดงในภาพที่ 1) แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของการถ่ายเทความร้อน ณ ทีพ่ น้ื ผิวของอาหารหลังการทอดเกิดขึน้
ในระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ จากภาพถ่ายเชิงความร้อนสามารถแยกพืน้ ทีผ่ วิ ทีม่ คี วามแตกต่างของอุณหภูมทิ ค่ี ่อนข้างมากอยู่
ด้วยกัน 2 บริเวณได้แก่บริเวณใจกลางของชิน้ นักเก็ตไก่ (ภาพที่ 2ข) และบริเวณวงรอบนอกของชิน้ นักเก็ตไก่ (ภาพที่
2ค)
145.00
135.00
125.00
115.00
105.00
95.00
85.00
0

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
เวลา (วินาที)

ภาพที่ 1 การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมพิ น้ื ผิวเมื่อระยะเวลาเปลีย่ นแปลงไป

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 2 อุณหภูมพิ น้ื ผิวของชิน้ นักเก็ตไก่ (ก) ชิน้ นักเก็ตทัง้ ชิน้ (ข) ชิน้ นักเก็ตบริเวณศูนย์กลาง
(ROI) โซน 1 (ค) ชิน้ นักเก็ตบริเวณวงรอบนอก (ROI) โซน 2
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พื้นที่ผิวบริเวณใจกลางจะมีอุณหภูมิท่ตี ่ ากว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกของชิ้นนักเก็ตไก่ สังเกตได้จากสีของ
ภาพถ่ายเชิงความร้อน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ชน้ิ อาหารทอดจะผ่านอุณหภูมกิ ารทอดทีอ่ ุณหภูมเิ ดียวกันแต่บริเวณใจ
กลางของชิน้ นักเก็ตจะเกิดการถ่ายเทความร้อนทีไ่ ด้รวดเร็วกว่าบริเวณขอบด้านนอก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า บริเวณ
ขอบนอกจะสามารถเป็ นแหล่งสะสมของพลังงานความร้อนได้มากกว่าบริเวณใจกลาง ทัง้ นี้เนื่องจากบริเวณขอบด้าน
นอก นอกจากจะมีความหนาของเปลือก (Crust) ซึง่ เกิดจากความหนาของแป้งทีใ่ ช้เคลือบ (batter) มากกว่าบริเวณ
ศูนย์กลางของชิน้ นักเก็ต และยังเป็ นส่วนทีส่ มั ผัสกับน้ามันโดยตรงจึงมีอุณหภูมคิ ่อนข้างใกล้เคียงกับอุณหภูมนิ ้ ามัน อีก
ทัง้ บริเวณขอบด้านนอกของชิน้ อาหารยังเป็ นเสมือนฉนวนกัน้ การถ่ายเทความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอก จากการ
วิเคราะห์ดูพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงนี้จากภาพถ่ายเชิง ความร้อน ทาให้เกิดความเข้าใจถึงกลไกการเปลี่ยนแปลง
ความร้อนของชิ้นอาหารหลังการทอด ณ บริเวณขอบด้านนอก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสี
ผลิต ภัณฑ์ การสูญ เสีย ความชื้น ที่เ พิ่ม ขึ้น หลัง การทอด จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วหากสามารถควบคุ ม พฤติก รรมการ
เปลีย่ นแปลงของความร้อน ณ บริเวณขอบนอกให้ใกล้เคียงกับบริเวณใจกลางของชิน้ อาหาร จะทาให้ความสม่าเสมอทัง้
ในเรื่องสี และการกระจายตัวของปริมาณความชืน้ ทัวทั
่ ง้ ชิน้ อาหารมากขึน้
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อุณหภูมพิ น้ื ผิว (องศาเซลเซียส)

1.2 สี
จาการผลการทดลองพบว่าเมื่อนาชิ้นนักเก็ตออกจากหม้อทอดจะเกิดการเปลีย่ นแปลงสีอย่างรวดเร็วใน 12
วินาทีแรกอย่างชัดเจน โดยสีบริเวณผิวของชิน้ นักเก็ตไก่จะมีความเข้มขึน้ ซึง่ สังเกตได้จากค่า L* จะลดลงอย่างชัดเจน
เมื่อเวลาผ่านไป ในขณะเดียวกันค่า∆E จะเพิม่ ขึน้ เมื่อเวลาผ่านไป (ดังภาพที่ 3 และ 4)

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
เวลา (วินาที)
อุณหภูมพิ น้ื ผิว

L*

ภาพที่ 3 การเปลีย่ นแปลงของ L* หลังการทอดเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าอุณหภูมิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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อุณหภูมพิ น้ื ผิว (องศาเซลเซียส)

ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (∆E)

20.00

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
เวลา (นาที)
อุณหภูมพิ น้ื ผิว
∆E

ภาพที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของค่า ∆E หลังการทอดเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าอุณหภูมทิ เ่ี ปลีย่ นแปลงไป
นอกจากค่า L* ทีไ่ ด้แล้วในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ยงั มีผลของค่า a* และ b* รวมอยู่ดว้ ย แต่จากกราฟทีไ่ ด้จะ
พบว่าค่าทัง้ สองที่ได้ไม่มแี นวโน้มไปในทิศทางที่เพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างชัดเจนนัก ซึง่ ขัดแย้งกับงานวิจยั ทีม่ รี ายงาน
เอาไว้ถึงค่า a* และ b* ที่เพิ่มขึน้ และลดลงตามลาดับ เมื่ออุณหภูมแิ ละระยะเวลาเพิ่มขึน้ [2] จะเห็นได้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงสี ณ บริเวณผิวของชิน้ นักเก็ตไก่ทเ่ี พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมหิ ลังการ
ทอด ดังทีแ่ สดงผลไว้ก่อนหน้านี้ ซึง่ หากต้องการควบคุมคุณภาพด้านสีของนักเก็ตไก่ ปจั จัยด้านอุณหภูมหิ ลังการทอด
จึงเป็ น สิง่ ที่ค วรคานึ ง เพื่อบริห ารจัดการให้ได้ตรงตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความต้องการของลูกค้า
โดยเฉพาะในช่วง 12 วินาทีแรกหลังการทอด ถ้าหากมีกระบวนการเพิม่ ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ณ บริเวณ
ผิวให้ดขี น้ึ อาจเป็ นไปได้ว่าการปรับปรุง และควบคุมความสม่ าเสมอของสีของผลิตภัณฑ์จะสามารถทาได้อย่างเป็ น
รูปธรรม
นอกจากแนวทางการปรับปรุงคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ด้วยกลไกการควบคุมการถ่ายเทความร้อนแล้ว ยัง
พบว่ายังสามารถควบคุมการเปลีย่ นแปลงของสีจากปจั จัยอื่นๆ ได้อกี เช่น ชนิดของน้ามันทีใ่ ช้ในการทอด เป็ นต้น โดย
[4] พบว่านักเก็ตไก่ดว้ ยน้ ามันทีม่ รี ะดับการทาไฮโดรจีเนชัน่ (degrees of hydrogenation) มีสคี ล้ามากขึน้ เช่นกัน การ
คล้าขึน้ ของชิน้ นักเก็ตไก่นนั ้ เป็ นผลเนื่องมาจากการเกิดปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้ าตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์ (non-enzymatic
browning) หรือปฏิกริ ยิ าเมลลาร์ด (Maillard reaction) โดยจะเกิดสีน้าตาลมากน้อยเพียงใดนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ปริมาณของ
น้าตาลรีดวิ ส์ (reducing sugar) และแอสพาราจีน (asparagine)ทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ ความชืน้ ทีส่ ญ
ู เสียไปในระหว่างการเกิด
ชัน้ เปลือกและอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ในระหว่างการทอดด้วย [5]
1.3 ร้อยละพืน้ ที่ผิวความมันวาว
จากการทดลองจะพบว่าค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาวที่ได้จะมีค่าลดลงจากระดับ 0.75 ถึง 0.05 ภายใน
ระยะเวลา 3 วินาทีแรก หลังจากการทอด (ภาพที่ 5) จะเห็นได้ว่าหากต้องการควบคุมอัตราการดูดซับน้ ามันจากผิว
นอกสู่บริเวณเนื้อด้านใน จะต้องสร้างหรือพัฒนากระบวนการทีส่ ามารถควบคุมอัตราการดูดซับในระยะเวลาอันจากัด
ทัง้ นี้โดยทัวไปในแง่
่
ของผูผ้ ลิตการดูดซับน้ามันเข้าสูบ่ ริเวณเนื้อด้านในของอาหารนัน้ ถือเป็ นแง่ทด่ี เี พราะจะเป็ นการเพิม่
ผลผลิต (Yield) หรือน้ าหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์สุดท้าย หากแต่ในแง่ของผู้บริโภคการดูดซับน้ ามันจะส่งผลเสียให้
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ายมีปริมาณน้ ามันสุทธิเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีผลต่อการยอมรับในด้านสุขภาพ แต่จากการศึกษาพบว่าอัตราการ
ดูดซับน้ามันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมขิ องพืน้ ผิวผลิตภัณฑ์หลังการทอด ดังนัน้ เมื่อทราบถึงข้อมูลพฤติกรรม
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมจิ ะช่วยให้การออกแบบกระบวนการควบคุมและบริหารจัดการหลังการทอดมีความชัดเจนและ
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ร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาว

ถูกต้องยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากยังไม่มกี ารศึกษาที่ชดั เจนเกี่ยวกับอัตราการดูดซับน้ ามันภายหลังการทอด การทดลอง
ดังกล่าวจึงอาจเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารทอดในอนาคตได้

ร้อยละความมันวาว

ภาพที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาวของชิน้ นักเก็ต
ผลการทดลองทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงความเร็วของการเกิดปฏิกริ ยิ าการดูดซับน้ ามันที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วหลัง
การทอด ซึง่ ตรงกับงานวิจยั ของนักวิจยั อีกหลายท่านทีก่ ล่าวถึงการเกิดปฏิกริ ยิ าการดูดซับน้ ามันของอาหารทีเ่ กิดขึน้
อย่างรวดเร็วหลังการทอด [2] โดยเกิดเนื่องจากแรงขับดันร่วมระหว่างแรงดันสุญญากาศภายในช่องว่างของชัน้ เปลือก
นอกซึ่งเกิดจากการลดลงของอุณหภูมภิ ายในชิน้ นักเก็ตไก่และแรงแคปปิ ลลารี [6] ซึง่ นาไปสู่คุณภาพของชิน้ อาหาร
ทอดเนื่องจากการดูดซับน้ ามันจะเป็ นจุดเริม่ ต้นของการนาไปสู่การเสื่อมเสียของอาหารชนิดต่างๆ ต่อไป ดังนัน้ หาก
สามารถที่จะควบคุมปจั จัยที่มผี ลต่ อการดูดซับน้ ามันของอาหารบางตัว เช่น อุณหภูมหิ ลังการทอด ความดัน หรือ
แม้กระทังชนิ
่ ดของแป้งทีใ่ ช้เคลือบ บนชิน้ นักเก็ตไก่ อาจนาไปสูก่ ารลดลงของการดูดซับน้ามันได้ [7]
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ร้อยละการสูญเสียน้าหนัก

ภาพที่ 6 การเปลีย่ นแปลงของร้อยละการสูญเสียความชืน้ สะสมเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าอุณหภูมทิ ่ี
เปลีย่ นแปลงไป
จากการทดลองพบว่าตัวอย่างชิน้ นักเก็ตไก่มนี ้ าหนักทีล่ ดลงประมาณร้อยละ 2 โดยน้ าหนักของชิน้ นักเก็ต ไก่
ในระยะเวลา 60 วินาที และผลจากการติดตามการสูญเสียน้ าจากชิน้ อาหารพบว่าในระยะเวลาประมาณ 12 วินาทีแรก
จะมีการสูญเสียน้าหนักถึงร้อยละ 1 แสดงให้เห็นถึงอัตราเร็วของการสูญเสียดังกล่าวจะเกิดขึน้
ทัง้ นี้มรี ายงานการศึกษาถึงการสูญเสียความชืน้ ว่ามีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับการดูดซับน้ ามันของชิน้ อาหาร
โดยในระหว่างนาอาหารขึน้ จากหม้อทอดน้ าทีผ่ วิ จะเกิดการระเหยซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการเกิดการดูดซับ
ของน้ ามัน [8] นับได้ว่าเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการประมาณหาค่าปริมาณน้ ามันทีถ่ ูกดูดซับ (oil uptake) เนื่องจากการ
ระเหยของความชืน้ ในชิน้ อาหารจะทาให้เกิดรูพรุนหรือช่องว่างภายในอาหารขึน้ ซึง่ น้ ามันจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างเหล่านี้
นอกเหนือจากการดูดซับน้ามันแล้วปริมาณความชืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับร้อยละการผลิต (%
yield) โดยตรงอีกด้วย ความชืน้ ทีส่ ญ
ู เสียไปจะมาจากทัง้ ส่ วนทีเ่ ป็ นความชืน้ บริเวณใจกลางของชิน้ นักเก็ต (core) และ
บริเวณผิวเปลือกนอกของชิน้ นักเก็ต (crust) โดยความชืน้ ทีบ่ ริเวณใจกลางจะมีการสูญเสียน้อยกว่าบริเวณผิวเปลือก
ของชิน้ นักเก็ตซึง่ เกิดเนื่องจากบริเวณใจกลางของชิน้ นักเก็ตถูกห่อหุม้ ด้วยแป้งทีใ่ ช้เคลือบทาให้การถ่ายเทมวลของไอ
น้าทาได้ยากกว่าบริเวณผิวเปลือกของชิน้ นักเก็ต ในภาพที่ 6 เป็ นการนาร้อยละการสูญเสียความชืน้ สะสมในหน่ วยของ
ความชื้นมาตรฐานเปี ยกมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาและอุณหภูมหิ ลังการทอด ซึง่ จะพบว่าค่าความชืน้ มีการสูญเสีย
สะสมมากขึ้น เรื่อ ยๆ กราฟในช่ว งแรกจะสัง เกตเห็ น ถึง การเพิ่ม ขึ้น อย่ างรวดเร็วของความชื้น สะสมที่สูญ เสีย ใน
ขณะเดียวกันอุณหภูมใิ นช่วงแรกก็มพี ฤติกรรมในการลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน นัน้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความชืน้ ทีส่ ญ
ู เสียไปกับค่าอุณหภูมทิ เ่ี ปลีย่ นไป
ดังนัน้ หากมีการลดการสูญเสียความชืน้ ในช่ว งระยะเวลา 30 วินาทีแรกหลังการทอดของชิ้นนักเก็ตโดยการ
ควบคุมสภาวะแวดล้อม รวมถึงการออกแบบระบบเครื่องจักรในการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว เช่น การเป่าลม
เย็นทีค่ วบคุมความชืน้ สัมพัทธ์ไปยังบริเวณผิวหน้าของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ การเคลือบแผ่นฟิ ลม์ บริโภคได้ (Edible
film) ลงบนผิวอาหารทีม่ อี ุณหภูมสิ งู พอเหมาะ แผ่นฟิ ลม์ ดังกล่าวจะสามารถป้องกันการสูญเสียความชืน้ ดังกล่าวได้ จะ
เห็นว่าระยะเวลาหลังการทอดมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณผลผลิตที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น จาก
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ข้อมูลวิจยั ดังกล่าว หากโรงงานแห่งหนึ่งมีการผลิต นักเก็ตไก่ 300 ตัน/เดือน (ราคาขาย 150 บาท/กิโลกรัม) และ
สามารถควบคุมการสูญเสียความชืน้ ในส่วนนี้ จะช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์มปี ริมาณสุดท้ายเพิม่ ขึน้ สูงถึง 6 ตัน/เดือน ซึง่ จะ
เพิม่ รายได้ถงึ 900,000 บาท/เดือน

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกนอกของชิ้ นอาหารและการดูดซับน้ามันหลัง
กระบวนการทอดในสภาวะที่มีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ และแบบบังคับกับอัตราการ
ลดลงของอุณหภูมิพื้นผิวชิ้ นอาหาร
2.1 อุณหภูมิพนื้ ผิว
จากภาพถ่ายเชิงความร้อนจะเห็นค่าของอุณหภูมพิ น้ื ผิวของชิน้ นักเก็ต ทีถ่ ูกควบคุมอัตราการเย็นตัวด้วยลมมี
ลักษณะเปลีย่ นไปเมื่อเทียบกับชิน้ นักเก็ตในชุดควบคุม กล่าวคือในชิน้ นักเก็ตทีไ่ ม่เป่าลมจะมีลกั ษณะของการกระจาย
ความร้อนเป็ น 2 บริเวณ ดังภาพที่ 7ก โดยสีท่เี ห็นในภาพจะสื่อถึงระดับของอุณหภูมิ สีแดงจะแสดงถึงระดับของ
อุณหภูมทิ ส่ี งู ส่วนสีน้ าเงินคือระดับของอุณหภูมทิ ่ตี ่ ากว่า แต่เมื่อทาการเป่าลมเข้าไปการกระจายความร้อนทีผ่ วิ หน้า
ของชิน้ นักเก็ตทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยอุณหภูมทิ ก่ี ระจายอยู่ทผ่ี วิ หน้าจะมีค่าทีใ่ กล้เคียงกันและไม่แบ่งแยก
ออกเป็ น 2 บริเวณเหมือนกับชิน้ นักเก็ตทีไ่ ม่เป่าลม อีกทัง้ การกระจายของอุณหภูมพิ น้ื ผิวดังกล่าวจะยิง่ ดีขน้ึ เมื่อระดับ
ความแรงของลมเพิม่ มากขึน้

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7 ลักษณะการกระจายความร้อนของชิน้ นักเก็ตทีเ่ วลา 30 วินาทีหลังการทอด
(ก) ชุดควบคุม (ข) ควบคุมด้วยลมระดับที่ 1 (ค) ควบคุมด้วยลมระดับที่ 2
การเปลีย่ นแปลงของลักษณะการกระจายความร้อนทีผ่ วิ ของนักเก็ตทีด่ ขี น้ึ เกิดเนื่องจากลมทีถ่ ูกเป่าเข้าไปจะ
ช่วยทาให้การพาความร้อนทีผ่ วิ ของชิน้ นักเก็ตดีขน้ึ การเปลีย่ นแปลงการกระจายความร้อนนี้เป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการถ่ายเทความร้อนจากการพาความร้อนแบบธรรมชาติมาเป็ นการพาความร้อน
แบบบังคับ ซึง่ เป็ นผลมาจากการใส่แรงภายนอกให้กบั ระบบ นัน่ คือลมที่ระดับต่างๆ ที่ใส่เข้าไป ทาให้มรี ูปแบบการ
กระจายตัวความร้อนทีแ่ ตกต่างจากการทดลองทีไ่ ม่มลี มซึง่ เป็ นการกระจายตัวความร้อนเนื่องจากการพาแบบธรรมชาติ
ซึง่ เป็ นกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนมักเกิดเนื่องจากความแตกต่างของความหนาแน่ นในระบบ ซึง่ โดยปกติแล้ว
การพาความร้อนแบบบังคับจะทาให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนเพิม่ ขึน้
จะเห็นได้ว่าการใช้ลมช่วยเร่งอัตราการถ่ายเทความร้อนส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมทิ พ่ี น้ื ผิวของ
ชิ้น นัก เก็ต ได้ส ม่ า เสมอมากขึ้น ซึ่ง ส่ง ผลดีต่ อ การเปลี่ย นแปลงทัง้ ในเรื่อ งสี และปริม าณความชื้น ณ พื้น ผิว ของ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามสม่าเสมอเพิม่ ขึน้ กว่าระบบทีไ่ ม่มกี ารใช้ลมช่วยเร่ง
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2.2 สี
จากการทดลองในตอนที่ 1 พบว่าค่าสีทส่ี ามารถติดตามได้อย่างชัดเจน เมื่อใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงภาพถ่าย
คือ ค่า L* โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า L* ของชิน้ นักเก็ตทีถ่ ูกควบคุมอัตราเย็นด้วยลมทีร่ ะดับความเร็วแตกต่างกัน 2 ระดับ
หลังการทอด พบว่าค่า L* ทีไ่ ด้ของลมทัง้ 2 ระดับ มีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาและอุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงไป (ภาพที่ 8
ก ข และ ค) โดยจะพบว่าเมื่อใช้ลมระดับทีแ่ รงมากขึน้ ค่า L* ระหว่างจุดเริม่ ต้น (0 วินาที) และจุดสุดท้าย (60 วินาที) จะ
มีความแตกต่างกันน้อยลงซึง่ ค่าความแตกต่างนี้จะสือ่ ถึงการเปลีย่ นแปลงของสีทเ่ี กิดขึ้น ค่าความแตกต่างทีน่ ้อยแสดง
ให้เห็นว่าสีของชิน้ นักเก็ตมีการเปลีย่ นแปลงหรือมีสที ค่ี ล้าน้อยกว่านัน้ เอง อีกทัง้ ยังพบว่าค่าความแตกต่างโดยรวมของสี
จะมีค่ามากขึน้ เมื่อเพิม่ ระดับความแรงของลมทีใ่ ช้เปา่ (ภาพที่ 9 ก ข และ ค)
เนื่องจากสีทค่ี ล้าขึน้ เกิดจากปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้าตาลแบบไม่ใช่เอ็นไซม์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวไปในการทดลองตอนต้น
ซึง่ จะเกิดสะสมขึน้ เรื่อยๆเมื่อคงอุณหภูมสิ งู เอาไว้ ดังนัน้ การควบคุมอัตราเย็นตัวด้วยลมจะช่วยในเรื่องของการกระจาย
ความร้อนทาให้ค่าสัมประสิทธ์การพาความร้อน (h) เพิม่ มากขึน้ อุณหภูมทิ ผ่ี วิ ของชิน้ นักเก็ตจึงลดลงเร็วกว่าชิน้ นักเก็ต
ทีไ่ ม่ถูกปา่ ลมจึงมีผลทาให้ช่วยลดการสะสมสารทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้าตาลแบบไม่ใช่เอ็นไซม์ได้
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการใช้ลมจะสามารถควบคุมความสม่าเสมอของสีทผ่ี วิ หน้าของชิน้ นักเก็ตได้ดกี ว่าการไม่ใช้
ลม ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ นี้มาจากความสม่าเสมอของอุณหภูมทิ พ่ี น้ื ผิว ดังแสดงในภาพที่ 7
2.3 ร้อยละพืน้ ที่ผิวความมันวาว
ผลการทดลองพบว่าค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ทีไ่ ด้ในตัวอย่างชิน้ นักเก็ตทีผ่ ่านลมทัง้ 2 ระดับมีแนวโน้มลดลง และเมื่อ
นาผลทีไ่ ด้จากลมทัง้ 2 ระดับมาเปรียบเทียบกัน (ภาพที่ 14 ก ข และ ค) จะพบว่าชิน้ นักเก็ตทีถ่ ูกควบคุมอัตราเย็นตัว
ด้วยลมในระดับทีแ่ รงมากขึน้ ค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาวระหว่างจุดเริม่ ต้น (0 วินาที) และจุดสุดท้าย (60 วินาที) จะ
มีความแตกต่างกันมากขึน้ ซึง่ ความแตกต่างนี้สะท้อนถึงปริมาณโดยประมาณของน้ามันทีถ่ ูกดูดซับไปในช่วงระยะเวลา
60 วินาที
การดูดซับน้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ระดับความแรงของลมทีใ่ ช้เปา่ จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงการกระจายความ
ร้อนทีผ่ วิ หน้าของชิน้ นักเก็ตซึง่ ทาให้อุณหภูมลิ ดลงอย่างรวดเร็ว การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมอิ ย่างรวดเร็วนี้จะมีผลต่อ
ค่าความดันภายในช่องว่างของชิน้ อาหารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลต่อขนาดของรูพรุนทีเ่ กิดขึน้ ทาให้เพิม่ ปริมาณการดูดซับของ
น้ามัน [2]
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ร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาว

ภาพที่ 10 การเปลีย่ นแปลงของค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาวของชิน้ นักเก็ตชุดควบคุม
(ก) ชุดควบคุม (ข) ควบคุมด้วยลมระดับที่ 1 (ค) ควบคุมด้วยลมระดับที่ 2
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมหิ ลังการทอดซึง่ มีความเกีย่ วเนื่องกับการถ่ายเทความร้อน
และมวลทีบ่ ริเวณผิวของชิน้ นักเก็ตไก่ โดยใช้ภาพถ่ายเชิงความร้อน พบว่าอุณหภูมิ ณ พืน้ ทีผ่ วิ ความสม่าเสมอ และ
ความเข้มของสี ระดับการดูดซับของน้ามัน (ร้อยละพืน้ ทีค่ วามมันวาว) และปริมาณการสูญเสียความชืน้ มีความสัมพันธ์
กันโดยตรงและเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็ว คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา 30 วินาทีแรกหลังการ
ทอด ดังนัน้ ถ้าหากมีกระบวนการเพิม่ ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ณ บริเวณผิวให้ดี ขน้ึ อาจเป็ นไปได้ว่าการ
ปรับปรุงและควบคุมความสม่าเสมอของสีของผลิตภัณฑ์จะสามารถทาได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยจากการศึกษาพบว่า
อุณหภูมิท่พี ้นื ผิวของนักเก็ตบริเวณใจกลางจะมีอุณหภูมิท่ตี ่ ากว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกของชิ้นนักเก็ตไก่ และการ
เปลีย่ นแปลงสี ณ บริเวณผิวของชิน้ นักเก็ตไก่จ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเด่นชัดในช่วง 12 วินาทีแรกหลังการทอด
รวมถึงค่าร้อยละพืน้ ทีผ่ วิ ความมันวาวทีไ่ ด้จะมีค่าลดลงจากระดับ 0.75 ถึง 0.05 ภายในระยะเวลา 3 วินาทีแรก ดังนัน้
เมื่อทราบถึงข้อมูลพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมจิ ะช่วยให้การออกแบบกระบวนการควบคุมและบริ หารจัดการ
หลังการทอดมีความชัดเจนและถูกต้องยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามสามารถปรับปรุงระบบดังกล่าวได้โดยอาศัยการใช้ควบคุม
อัตราเย็นตัวด้วยลมเพื่อควบคุมปจั จัยต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงให้มคี วามสม่าเสมอมากขึน้
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การออกแบบและสร้างเครื่องทําขนมผิง
Design and Fabrication of Khanom Phing Machine.
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง 1*
Tannachart Wantang1*
0

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อทําการออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องทําขนมผิงต้นแบบ จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้น ลดเวลาในการทําขนมผิง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ทําขนมผิง โดยทําการ
ออกแบบและสร้างเครื่องขนาด 89 x 106 x 75 เซนติเมตร3 ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ส่งกําลังด้วยระบบสายพานแล้ว
ทําการทดรอบให้ชา้ ลงเพื่อส่งกําลังสู่ชุดอัดแบบเกลียวบดและชุดตัดขนมผิงลงสู่ถาดเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 40 x 60
่
จากผลการทดลองด้านอัตราการผลิตของเครื่อง
เซนติเมตร2 ทีม่ ชี ุดเลื่อนถาดให้เคลื่อนทีเ่ พื่อให้ขนมผิงกระจายทัวถาด
มีอตั ราการผลิตที่ 2.43 นาที/ถาด หรือ 28.40 กิโลกรัม/ชัวโมง
่
ซึง่ สูงกว่าแรงงานคนประมาณ 4.83 เท่า เมื่อคนเด็ด
ขนมผิงได้ค่าเฉลีย่ ประมาณ 5.88 กิโลกรัม/ชัวโมง
่
และอัตราการสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1.80 บาท/ชัวโมง
่
ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่องทําขนมผิง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบเครื่อง ด้านความ
ปลอดภัย ด้า นความสะดวกในการใช้ง าน และด้า นผลผลิต โดยใช้ก ารสุ่มกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยวิธีก ารคัด เลือ กแบบ
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ผู้ผลิตขนมผิงเพื่อจําหน่ ายและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง จํานวน 30 ราย ได้ผลการประเมินเท่ากับ 3.89 ซึง่ อยู่ในระดับดี
คําสําคัญ: เครื่องทําขนมผิง การออกแบบและสร้าง ขนมไทย

Abstract

This research is aimed at the design, fabrication and testing of a Khanom Phing machine prototype
and to increase production, reduce working time and evaluate the satisfaction survey of Khanom Phing
manufacturers. The machine consists of the frame 89 x 106 x 75 cm3, 1 hp. motor for the belt drive
transmission pulley and reducing speed. the flour mix is then passed through an extruder and cutting into the
stainless steel tray consists of 40 x 60 cm2. The results of the performance tests showed the production rate
of 2.43 minute/tray and 28.40 kg/hr Comparison between the machine and manual; the Khanom Phing
machine capacity was more than the manual about 4.83 time. (5.88 kg/hr) and electricity charge of 1.80
Baht/hr. The evaluation of the satisfaction survey in four aspects is design, safety, easy to use and
production rate. The results show that assessment was mean 3.89, which was good. The studies that use
purposive sampling of 30 people in Women's groups for farmers Nong Toom Pattana, Kong krailat, Sukhothai
province.
Key words: Khanom Phing machine, design and fabrication, Thai sweetmeat
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บทนํา

ขนมผิง มีตน้ กําเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสโดยได้รบั การถ่ายทอดวิธกี ารทําสูค่ นไทยมาตัง้ แต่สมัยอาณาจักร
อยุธยา [1] หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารปรับปรุงวิธกี ารทําและส่วนผสมต่างๆจนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละพืน้ ทีส่ บื ทอดกันมา
จากรุ่นสูร่ ุ่นจนถึงปจั จุบนั จนอาจกล่าวได้ว่าขนมผิงเป็ นขนมไทยชนิดหนึ่งไปแล้ว ขนมผิงเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาจากการ
นํานํ้าตาลและกะทิมาเคีย่ วจนข้นเป็ นยางมะตูม ทําให้เย็นแล้วใส่ไข่ใส่แป้งมันสําปะหลังหรือแป้งมันสําปะหลังผสมแป้ง
ชนิดอื่นๆ อาจเติมส่วนประกอบอื่นเพื่อปรุงแต่งกลิน่ รสและสี [2] ขนมผิงมีการทําเพื่อจําหน่ ายในทุกภาคของประเทศ
ไทยเพราะจะใช้ใ นงานศิริม งคลและในงานพิธีก รรมต่ า งๆ เช่ น งานมงคลสมรส งานทํา บุญ ขึ้น บ้า นใหม่ เป็ น ต้น
นอกจากนัน้ แล้วขนมผิงยังสามารถจําหน่ ายได้ในทุกฤดูกาลและในคนทุกวัย เพราะมีรสชาติหอมหวานเหมาะสําหรับ
นําไปเป็ นขนมคบเคีย้ ว ขนมรับแขก หรือเป็ นของฝาก ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มกี ารสนับสนุ นการทําขนมผิงเพื่อจําหน่ าย
สนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผสมผสานกับองค์ความรูส้ มัยใหม่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า [3] และได้สนับสนุ นให้ใช้การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มภาคเหนือด้วย [4] นอกจากนัน้ แล้วขนมผิงยังเป็ นสินค้าในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ของหลายชุมชน ได้แก่ ขนมผิงนางรุ่งทิพย์ ขนมผิงนายทองดี ขนมผิงของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองตูม
พัฒนา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ขนมผิงกมลทิพย์ จ.จันทบุรี ขนมผิงของกลุ่มสตรีสหกรณ์ปลายพระยา จ.กระบี่ ขนมผิง
ของกลุม่ แม่บา้ นท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ บัวหลวงขนมผิงกะทิสด จ.นนทบุรี ขนมผิงโบราณ จ.นครปฐม เป็ นต้น [5] ในด้าน
การพัฒนาและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมผิงก็ได้มกี ารพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เช่น ขนมผิงเคลือบช็อคโกแลต ขนมผิง
กลีบลําดวน ขนมผิงทรงเครื่อง ขนมผิงผสมรสชาติต่างๆ ขนมผิงผสมฟกั ทองแช่อมิ่ [6] ขนมผิงเพื่อสุขภาพ [7] เป็ น
ต้น นอกจากนัน้ แล้วยังมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามพร้อมทัง้ ขยายช่องทางการจําหน่ าย เช่น ขนมผิงยีห่ อ้ เพชร
บ้านแจมทีไ่ ด้นําเข้าสูร่ า้ นสะดวกซือ้ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ทําให้สนิ ค้ามียอดขายสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจนในปจั จุบนั มีแผน
ธุรกิจขนมผิงสูอ่ าเซียน [8]
ขนมผิง อ.กงไกรลาศ เป็ นขนมไทยดัง้ เดิมทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดวิธกี ารทํามายาวนานมากว่า 40 ปี มีผู้ผลิต
หลายรายที่ได้รบั ความนิยม เช่น ขนมผิงเจ๋ตมิ๋ ขนมผิงนายทองดี ขนมผิงพ่อเจริญ ขนมผิง ป.ปลาย เป็ นต้น ด้าน
แนวโน้มการผลิตขนมผิงเพื่อขายส่งของ อ.กงไกรลาศ นัน้ มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในทุกปี เพราะมีความต้องการ
จากลูกค้าตลาดส่งใน จ.เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์ของขนมผิงทีผ่ ลิตใน อ.
กงไกรลาศ นัน้ จะมีสตู รการทําแป้งให้มเี นื้อละเอียดอ่อน สีสนั สวยงาม รสชาติหวานหอมกรอบอร่อยแตกต่างจากทีอ่ ่นื ๆ
จากข้อมูลราคาขายส่งขนมผิงในปจั จุบนั มีราคาประมาณ 300-350 บาท/5 กิโลกรัม ซึง่ เป็ นโอกาสทางการตลาดทีด่ ใี น
การผลิตเพื่อส่งจําหน่าย แต่จากการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มทําขนมผิงใน อ.กงไกรลาศ พบว่าปญั หาในกระบวนการผลิต
ยังคงขาดแรงงานอยู่เป็ นประจํา เพราะแรงงานวัยทํางานในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่จะเข้าทํางานในกรุงเทพฯหรือเลือกทํางานใน
อาชีพอื่นทีส่ ะอาด สะดวกสบายกว่า ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ขาดแรงงานในการผลิตและขาดความต่อเนื่อง ทัง้ ทีใ่ น
ปจั จุบนั ทางกลุ่มผูป้ ระกอบการมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผิงและผลิตภัณฑ์อ่นื ๆหลายชนิดไปสู่การผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม
ดังนัน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับเครื่องทําขนมผิงว่ามีทใ่ี ดทีท่ ําการผลิตเครื่องจักร
ดังกล่าว จากข้อมูลปรากฏว่ามีการพยายามที่จะสร้างเครื่องทําขนมผิงดังกล่าวแต่ ก็ยงั ไม่มีท่ใี ดที่สร้างได้จ นเสร็จ
สมบูรณ์และสามารถนํามาเผยแพร่ได้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้จงึ ได้ทําการออกแบบและสร้างเครื่องทําขนม
ผิง จํานวน 1 เครื่อง ทําการทดสอบหาอัตราการผลิต อัตราการสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า และประเมินความพึงพอใจ
เครื่องทําขนมผิงกับกลุ่มตัวอย่างใน อ.กงไกรลาศ เพื่อให้เครื่องต้นแบบนี้เป็ นพืน้ ฐานในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมให้กบั
กลุ่มทําขนมผิงใน อ.กงไกรลาศ และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆต่อไป

516

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

วิธกี ารดําเนินงานจะเริม่ ด้วยขัน้ ตอนการศึกษาข้อมูลและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง หลังจากนัน้ ก็ได้ทําการออกแบบ
และเขียนแบบโครงสร้างเครื่องทําขนมผิงขึน้ โดยคํานึงถึงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใช้งาน ใน
การออกแบบเครื่องนัน้ จะใช้หลักการอัดแป้งและตัดแป้งเป็ นเม็ดลงถาด ด้านการใช้วสั ดุจะคํานึงถึงด้านสุขลักษณะเป็ น
สําคัญโดยบริเวณทีส่ มั ผัสกับเนื้อแป้งจะใช้วสั ดุเหล็กกล้าไร้สนิมทัง้ หมด ในขัน้ ตอนการออกแบบและเขียนแบบนี้จะใช้
โปรแกรมเขียนแบบสําเร็จรูป โปรแกรม NX 8.5 เขียนภาพประกอบและภาพแยกชิน้ สําหรับนําไปสร้างงานตามแบบ
งานต่อไป

6. ชุดสวิตช์ควบคุม

3. ชุดบดแบบเกลียวอัด

1. โครงตัวเครือ่ ง

4. ชุดตัดแป้งลงถาด

2. มอเตอร์ไฟฟ้าต้นกําลัง

5. ชุดเลือ่ นถาด

ภาพที่ 1: แบบงานภาพประกอบเครื่องทําขนมผิง
เครื่องจะประกอบด้วย โครงตัวเครื่องตามภาพที่ 1 หมายเลข 1 ทํามาจากเหล็กรูปพรรณ (เหล็กฉาก) มีขนาด
โครงสร้าง 89 x 106 x 75 เซนติเมตร3 ชุดต้นกําลังจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า
ตามภาพที่ 1 หมายเลข 2 ส่งกําลังด้วยระบบสายพานและชุดโซ่สเตอร์ ใช้การทดรอบให้ชา้ ลงเป็ นขัน้ ๆโดยใช้พลู เลย์ขบั
ขนาด 1 นิ้ว พูลเลย์ตามขนาด 16 นิ้ว และใช้สเตอร์ขบั ขนาด 15 ฟนั และสเตอร์ตามขนาด 32 ฟนั ส่งกําลังด้วยโซ่ไป
ยังชุดบดแบบเกลียวอัด ในภาพที่ 1 หมายเลข 3 มีความเร็วรอบประมาณ 140 รอบ/นาที ทําการทดรอบลงอีกครัง้ โดย
ใช้พลู เลย์ขบั ขนาด 1 นิ้วและพูลเลย์ตาม ขนาด 4 นิ้ว ส่งกําลังด้วยสายพานและต่อด้วยเพลาขนาด 1 นิ้ว เพื่อหมุนชุด
ตัดตัดแป้งลงถาด ในภาพที่ 1 หมายเลข 4 การหมุนตัดนี้มคี วามเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที ด้านชุดบดแบบเกลียว
อัด ดังภาพที่ 2 จะทําหน้าทีร่ องรับแป้งทีผ่ ่านการผสมและเทลงใส่ปากกรวยใส่แป้ง ชุดอัดนี้จะทําหน้าทีอ่ ดั แป้งส่งไปยัง
ปลายท่อ 6 ท่อ ทีท่ าํ จากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 มิลลิเมตร ซึง่ จะมีความต่อเนื่องในการไหลเข้า
สู่ชุดตัด ดังภาพที่ 3 ซึง่ ทําหน้าทีต่ ดั ขนมผิงออกจากปลายท่อลงสู่ถาด ชุดตัดนี้จะทําจากวัสดุทเ่ี ป็ นเหล็กกล้าไร้สนิม
เช่นกันมีขนาดความกว้าง 24.5 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร จํานวน 2 แผ่นอยู่คนละด้านหมุนตัดสลับกันไป ด้านชุด
เลื่อนถาดตามภาพที่ 1 หมายเลข 5 จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด 12 โวลต์ ความเร็วรอบสูงสุด 55 รอบ/
นาที ทําหน้าทีเ่ ลื่อนถาดเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร2 ให้เดินหน้าและถอยหลังโดยใช้ระบบขับเฟื อง
สะพาน 1 โมดูล ขนาด 1 x 1 x 250 เซนติเมตร3 ส่วนการเคลื่อนทีไ่ ปด้านซ้ายและขวาจะใช้มอื จับบีบเลื่อนเพื่อให้ขนม
ผิงกระจายทัวถาด
่
ลักษณะการทํางานใน 1 ถาดนัน้ จะมีแนวการเดินไปและกลับ 3 แถว ดังแสดงแนวเส้นประทีบ่ ริเวณ
ถาด ในภาพที่ 1 ส่วนชุดสวิตช์ควบคุมในภาพที่ 1 หมายเลข 6 ทําหน้าทีเ่ ป็ นชุดวงจรควบคุมระบบไฟฟ้าในการทํางาน
ของเครื่อง ประกอบด้วยเบรกเกอร์และสวิตซ์ปิด/เปิ ดระบบไฟฟ้าทัง้ หมด สวิตซ์ปิด/เปิ ดมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์
สวิตซ์ปิด/เปิ ดมอเตอร์ไฟฟ้า 12 โวลต์ ของชุดเลื่อนถาด สวิตซ์โยกควบคุมทิศทางการหมุนพร้อมสวิตซ์ปรับความเร็วใน
การเลื่อนถาด และหลอดไฟแสดงการทํางานในแต่ละขัน้ ตอน หลังจากสร้างและประกอบเครื่องสําเร็จ ดังภาพที่ 4 ก็จะ
ทําการทดสอบเครื่องพร้อมทัง้ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทีเ่ กิดขึน้
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ปากกรวยใส่แป้ง
ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม

ภาพที่ 2: ชุดบดแบบเกลียวอัด
คมตัด
ชุดเฟื องดอกจอก
ทีด่ นั ขนมผิง
กรวยรองรับ

ภาพที่ 3: ชุดตัดแป้งลงถาด

ภาพที่ 4: เครื่องทําขนมผิง
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ในการออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองนัน้ จะดําเนินการทดสอบ 2 ลักษณะ คือ การทดสอบเพื่อหา
สมรรถนะเครื่อง และการประเมินความพึงพอใจหรือความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพของเครื่องด้วยการตอบแบบประเมิน
ในด้านการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของเครื่องนัน้ จะประกอบไปด้วยการทดสอบย่อย คือ การทดสอบเพื่อหาอัตราการ
ผลิต ได้แก่ ค่าเฉลีย่ เวลาในการทํางานของเครื่อง (นาที/ถาด) และค่าเฉลีย่ ปริมาณนํ้าหนักแป้ง (กิโลกรัม/ถาด) ทําการ
ทดลองซํ้า จํานวน 10 ซํ้า การทดสอบเพื่อการหาประสิทธิภาพเครื่องเมื่อเทียบกับแรงงานคน และการหาอัตราการ
สิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้า โดยมีตวั แปรควบคุมในการทดสอบ คือ อัตราส่วนผสมของแป้งทีน่ ํามาทดสอบและค่าความชืน้
อัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของแป้งทีน่ ํามาทดสอบกับเครื่อง คือ แป้งมันสําปะหลัง 1.5 ลิตร นํ้าตาลทราย 10 ช้อนโต๊ะ
กะทิ 0.5 ลิตร และไข่เฉพาะไข่แดง 2 ฟอง ส่วนค่าความชืน้ ทีเ่ หมาะสมมีค่าประมาณ 3 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร โดย
การทํางานของเครื่องจะใช้ผู้ปฏิบตั งิ าน 2 คน คือผู้ป้อนแป้งลงเครื่องและคนจับบีบเลื่อนถาดให้เลื่อนในแนวขวาหรือ
ซ้าย ด้านการประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพของเครื่องด้วยการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนัน้ จะประกอบด้วย
4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบเครื่อง ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านผลผลิต ใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นใช้
มาตราวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert scale) ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive selection) [9] กับกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองตูมพัฒนา หมู่ท่ี 6 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ผูผ้ ลิตขนมผิงเพื่อ
จําหน่าย จํานวน 30 ราย

ผลการศึกษา

จากผลการทดสอบเพื่อ หาสมรรถนะเครื่อ งทํา ขนมผิง ประกอบด้ว ย การทดสอบเพื่อ หาอัต ราการผลิต
ประสิทธิภาพเครื่องเมื่อเทียบกับแรงงานคน และอัตราการสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้า ได้ผลดังนี้ ผลการทดสอบเพื่อหา
อัตราการผลิต ดังตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลีย่ เวลาในการทํางานของเครื่องเท่ากับ 2.43 นาที/ถาด หรือ 24 ถาด/ชัวโมง
่
ด้านปริมาณนํ้าหนักแป้งจากผลการทดสอบจะได้ 1.15 กิโลกรัม/ถาด หรือประมาณ 28.40 กิโลกรัม/ชัวโมง
่
ดังนัน้ อัตรา
การผลิตต่อวันมีค่าประมาณ 220.80 กิโลกรัม (เวลาการทํางาน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน) ด้านผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง
เมื่อเทียบกับแรงงานคน จากการตรวจวัดแรงงานคนทําการเด็ดขนมผิงลงถาด ทีร่ า้ น ป.ปลาย กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
หนองตูมพัฒนา ได้เวลาในการทํางานเฉลีย่ 6.23 นาที/ถาด ปริมาณนํ้ าหนักแป้งเฉลีย่ 0.61 กิโลกรัม/ถาด เฉลี่ย
ประมาณ 5.88 กิโลกรัม /ชัวโมง
่
ดังตารางที่ 2 จากผลทดลองข้างต้นจะเห็น ได้ว่า อัตราการผลิต ของเครื่อ งจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าแรงงานคนเด็ดขนมผิงประมาณ 4.83 เท่า แต่ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบด้านอัตราการผลิตกับ
จํานวนผูป้ ฏิบตั งิ านทีก่ ารทํางานของเครื่องต้องใช้ผปู้ ฏิบตั งิ าน 2 คน เปรียบเทียบกับแรงงานคนเด็ดขนมผิง 1 คนแล้ว
อัตราการผลิตของเครื่องก็ยงั สูงกว่าแรงงานคนประมาณ 2.42 เท่า เช่นกัน ส่วนการตรวจวัดอัตราการสิน้ เปลือง
กระแสไฟฟ้าของเครื่องขณะเดินเครื่องทํางานผลิตขนมผิงด้วยคลิปแคลมป์มเิ ตอร์ (Clamp meter) เครื่องทํางานใช้
กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 2.18 แอมแปร์ หรือ 0.48 หน่ วย/ชัวโมง
่
เมื่อนํามาคํานวณหาอัตราการสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้าใน
บ้านโดยคิดค่าพลังงานไฟฟ้าทีห่ น่วยละ 3.76 บาท/หน่วย ต้องเสียค่าพลังงานไฟฟ้าชัวโมงละ
่
1.80 บาท
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ตารางที่ 1: ผลการทดสอบอัตราการผลิตของเครื่อง
กรทดสอบ
เวลาในการทํางานของเครื่อง
ปริมาณนํ้าหนักแป้ง
เครื่องครัง้ ที่
(นาที/ถาด)
(กิโลกรัม/ถาด)
1
2.41
1.16
2
2.20
1.07
3
2.44
1.26
4
2.27
1.07
5
2.49
1.21
6
2.55
1.16
7
2.50
1.23
8
2.57
1.20
9
2.42
1.10
10
2.49
1.05
เฉลี่ย
2.43
1.15

กรทดสอบ
เครื่องครัง้ ที่
1
2
3
เฉลี่ย

ตารางที่ 2: ผลการทดสอบอัตราการผลิตของคนเด็ดขนม
เวลาในการทํางานของเครื่อง
ปริมาณนํ้าหนักแป้ง
(นาที/ถาด)
(กิโลกรัม/ถาด)
6.20
0.54
6.19
0.73
6.28
0.57
6.23
0.61

ตารางที่ 3: ผลการประเมินความคิดเห็นด้วยการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลีย่
ประสิทธิภาพ
รายการแบบสอบถาม
(x)
5 4 3 2 1
ลักษณะรูปร่างและขนาดของเครื่อง
6 19 5
4.03
ระบบส่งกําลัง
7 13 10
3.90
ระบบการเคลื่อนทีข่ องถาด
7 14 9
3.93
ด้านการออกแบบ
การตัดขนมผิงลงถาด
3 11 14 2
3.50
เครื่อง
ขนาดกระบะพักแป้ง
2 17 11
3.70
มีค่าเฉลี่ย
3.81
ระบบไฟฟ้า
11 11 8
4.10
้
ระบบนําแปงลงเครื่องอัดแบบเกลียวอัด 5 15 10
3.83
ด้านความปลอดภัย
ระบบเลือนถาด
6 17 7
3.97
มีค่าเฉลี่ย
3.97
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ค่าเฉลีย่
(S.D)
0.61
0.76
0.74
0.78
0.60
0.70
0.80
0.70
0.67
0.72

ประสิทธิภาพ

ระดับความคิดเห็น

รายการแบบสอบถาม

การป้อนแป้ง
การนําถาดเข้า - ออก
การเคลื่อนย้าย
ตําแหน่งสวิตช์ควบคุม
การบํารุงรักษา
มีค่าเฉลี่ย
ความเร็วการตัด
รูปทรงและขนาดขนม
ด้านการผลิต
ความสะอาดในการผลิต
มีค่าเฉลี่ย
รวมประสิ ทธิ ภาพทัง้ 4 ด้าน
ด้านความสะดวก
ในด้านการใช้งาน

5
3
11
3
8
4

4
14
16
11
14
15

3 2
12
3
13 3
8
9 2

10
6
7

9 10 1
16 7 1
19 3 1

1
1

ค่าเฉลีย่
(x)

3.60
4.27
3.47
3.97
3.70
3.81
3.93
3.90
4.07
3.97
เฉลี่ย 3.89

ค่าเฉลีย่
(S.D)
0.81
0.64
0.82
0.74
0.80
0.76
0.91
0.76
0.70
0.78
0.74

ด้านการประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพของเครื่องด้วยการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยได้นําเครื่องไป
ทดสอบที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 30 ราย ทําการประเมินเครื่องด้วยการตอบแบบประเมินความพึงพอใจใน 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบเครื่อง ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านการผลิต ได้ผลการประเมิน
เฉลี่ยในทุกด้านเท่ากับ 3.89 จากคะแนนเต็ม 5 แสดงว่าโดยภาพรวมของเครื่องอยู่ในระดับดี และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.74 แสดงว่ามีความแตกต่างของข้อมูลอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ ดังตารางที่ 3 พร้อมเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงต่อไป เช่น ควรปรับปรุงให้แป้งไหลได้ต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างของแป้งซึง่ ทําให้มขี นาดไม่เท่ากัน ควรปรับปรุง
ระบบเลื่อนด้วยมือให้เลื่อนง่ายหรือให้เป็ นระบบอัตโนมัติ และเครื่องควรมีขนาดทีเ่ ล็กลง

ภาพที่ 5: การนําเครื่องไปทดสอบทีก่ ลุ่มตัวอย่าง
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสาหรับทาขนมผิง สามารถเพิม่ อัตราการผลิตให้สงู ขึน้ ได้จริงตาม
สมมติฐานของงานวิจยั โดยมีอตั ราการผลิตที่ 2.43 นาที/ถาด หรือ 28.40 กิโลกรัม/ชัวโมง
่
และ 220.80 กิโลกรัม/วัน
ซึง่ จากผลการทดลองพบว่าอัตราการผลิตของเครื่องสูงกว่าแรงงานคนประมาณ 4.83 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนเด็ด
ขนมผิงได้เฉลีย่ ประมาณ 5.88 กิโลกรัม/ชัวโมง
่
และถ้าเปรียบเทียบด้านอัตราการผลิตกับจานวนผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ ครื่อง
ต้องใช้ผปู้ ฏิบตั งิ าน 2 คน อัตราการผลิตของเครื่องก็ยงั สูงกว่าแรงงานคนประมาณ 2.42 เท่า ด้วยลักษณะการทางาน
ของเครื่องแบบต่อเนื่องนี้จงึ ทาให้มอี ตั ราการผลิตสูงกว่าแรงงานคนและสามารถลดเวลาในการทาขนมผิงได้ ด้านอัตรา
การสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1.80 บาท/ชัวโมง
่
ซึง่ มีราคาถูกเพราะออกแบบให้ใช้มอเตอร์ต้นกาลังขนาด 1
แรงม้า ด้านผลการประเมินความคิดเห็นทัง้ 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการออกแบบเครื่อง ด้านความปลอดภัย ด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน และด้านผลการผลิต จากกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรหนองตูมพัฒนาผูท้ าขนมผิง ผลการประเมิน
เท่ากับ 3.89 ซึ่งอยู่ในระดับดี จากผลการทดลองการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสาหรับทาขนมผิงนี้สามารถ
นาไปใช้ในการผลิตได้จริง มีอตั ราการผลิตที่สงู กว่าแรงงานคน ลดเวลาในการทางาน สามารถใช้ในกระบวนการผลิต
เชิงอุตสาหกรรมได้ หรือทาการพัฒนาต่อยอดเครื่องต้นแบบนี้เพื่อจาหน่ายในเชิงการค้าต่อไป
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การประเมิ นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์
Carbon Dioxide Emission Assessment of Napier Grass Farming Process
เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม1* ประพิธาริ ์ ธนารักษ์1 และ พิสษิ ฏ์ มณีโชติ1
Benjamaporn Thanomnim1*, Prapita Thanarak1 and Pisit Maneechot1
บทคัดย่อ
กระทรวงพลัง งานมีเ ป้ า หมายในการเพิ่ม สัด ส่ว นการใช้ห ญ้า เนเปี ย ร์เ พื่อ ผลิตไฟฟ้ าท าให้ลดการน าเข้า
เชือ้ เพลิงจากต่างประเทศรวมทัง้ เป็ นการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานทีส่ ะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง
เป็ นสาเหตุ หนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน งานวิจยั นี้ทาการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่เี กิดจาก
กระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1 โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐาน
ISO 14040 ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการเตรียมดิน การเตรียมท่อนพันธุ์ การเพาะปลูก และการเก็บเกีย่ ว โดยศึกษาพืน้ ที่
เพาะปลูกจานวน 105 ไร่ทตี่ าบลดงประคา อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก ผลการศึกษาพบว่า ในกระบวนการ
ปลูกหญ้าเนเปี ยร์มปี ริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 107.608 kgCO2eq/ไร่ โดยขัน้ ตอนการเพาะปลูกมี
การก๊าซปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากทีส่ ุด 45.35 kgCO2eq/ไร่ รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ ว การเตรียมท่อน
พันธุ์ และการเตรียมดิน 22.834 kgCO2eq/ไร่ 22.154 kgCO2eq/ไร่ และ 17.27 kgCO2eq/ไร่ ตามลาดับ
คาสาคัญ: หญ้าเนเปี ยร์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การประเมินวัฏจักรชีวติ

Abstract
Ministry of Energy has target of increasing Napier grass ratio for electricity generation that was bring
to decrease fuel import. Also the use of fuel from clean energy resource is reduce greenhouse gas emissions
which cause the global warming. This research is assessed the carbon dioxide emission of Napier grass Pak
Chong1. Life cycle assessment as the ISO 14040 was applied in this study from land preparing, seed cane
preparing, farming and harvesting. The study area was 105 rai at Dong Prakham district, Phrom Phiram,
Phitsanulok. The results showed that the Napier grass farming process carbon dioxide emission is 107.608
kgCO2eq/rai. The farming is the highest carbon dioxide emission 45.35 kgCO2eq/rai, while harvesting, seed
cane preparing and land preparing are 22.834 kgCO2eq/rai, 22.154 kgCO2eq/rai and 17.27 kgCO2eq/rai,
respectively.
Key words: Napier Grass, Carbon dioxide emission, Life cycle assessment
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บทนา
ในปจั จุบนั โลกกาลังเผชิญปญั หาภาวะโลกร้อนซึง่ เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ทีม่ า
จากกิจกรรมต่างๆของมนุ ษย์ไม่ว่า จะเป็ นการเผาไหม้เชือ้ เพลิงจากการขนส่ง การผลิต การเกษตร หรือกิจกรรมอื่นๆ
รวมทัง้ การตัดไม้ทาลายปา่ ซึง่ ส่งผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทาให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ
เฉลีย่ ของผิวโลก เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแบบฉับพลันและรุนแรง ทางสถาบันทรัพยากรโลก [1] รายงาน
ว่า ในปี 2005 ภาคการเกษตรทัวโลกมี
่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 8% ของก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดทีป่ ล่อยทัว่
โลก ประเทศไทยมีการดาเนินการในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการกาหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบตั ิต่างๆ กระทรวงพลังงานมีการกาหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนเพิม่ ขึน้ 25% ของการใช้พลังงาน
ทัง้ หมดภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) และมีการปรับเปลีย่ นค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกตามการ บูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) [2] โดยปรับเป้าหมายการใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าสาหรับหญ้า เนเปี ยร์เป็ น 3,000 MW [3] ดังนัน้ หญ้าเนเปี ยร์จงึ เป็ นพืชทีน่ ่ าสนใจในการ
นามาปลูกเพื่อเป็ นพืชพลังงานสาหรับ นามาใช้เป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงของการผลิตไฟฟ้า หญ้าเนเปี ยร์มหี ลายสายพันธุแ์ ต่
พันธุท์ เ่ี หมาะสมนามาเป็ นพืชพลังงานคือ หญ้าเนเปี ยร์ปาก-ช่อง1 เพราะ ให้ผลผลิตในปริมาณสูง 72-80 ตันต่อไร่ต่อ
ปี (น้ าหนักเปี ยก) และมีค่าความร้อน (Heating value) เท่ากับ 17.79 MJ /kg [4] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแนวทาง
การศึกษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการปลูก หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง 1 ด้วยวิธกี ารประเมินวัฏจักร
ชีวติ (Life Cycle Assessment: LCA) ตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการเตรียมดิน การเตรียมท่อนพันธุ์ การเพาะปลูก และการเก็บ
เกีย่ ว ซึง่ งานวิจยั ในปจั จุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาเกีย่ วกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของหญ้าเนเปี ยร์ จึงมีความ
จาเป็ นทีต่ ้องทาการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมให้มกี ารใช้อ ย่างคุม้ ค่าและลด
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวติ (LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์
และประเมินค่าผลกระทบทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อมตลอดช่วงชีวติ ของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตัง้ แต่การเกิดขึน้ และหมดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ (Cradle to Grave) มีการระบุปริมาณพลังงานและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ รวมถึงผลเสียทีป่ ล่อยสู่สงิ่ แวดล้อม เพื่อ
หาวิธลี ดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040 การประเมินวัฏจักรชีวติ ประกอบด้วย 4
ขัน้ ตอน [5] ได้แก่ 1. การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope Definition) 2. การวิเคราะห์
บัญชีรายการ (Life Cycle Inventory Analysis: LCI) 3. การประเมินผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment:
LCIA) 4. การแปลผลการประเมินวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Interpretation) ดังภาพที่ 1
1. การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา
วัตถุ ประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษานี้เพื่อให้ท ราบถึง ปริม าณการปล่อ ยก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ใ น
กระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง 1 โดยใช้วธิ กี ารประเมินวัฏจักรชีวติ วิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบของ Cradle-togate [6] คือการประเมินวัฏจักรชีว ติ ของหญ้า เนปี ย ร์ป ากช่อง1 บางส่ว นของขัน้ ตอนการผลิตก่อนทีจ่ ะส่งไปยัง
ผูบ้ ริโภค โดยไม่ได้ประเมินในขัน้ ตอนการใช้งานและขัน้ ตอนการกาจัด โดยมีขอบเขตตัง้ แต่ ขัน้ ตอนการเตรียมดิน
การเตรีย มท่อ นพัน ธุ ์ การเพาะปลูก และการเก็บ เกีย่ ว โดยศึกษาเชื้อเพลิงหญ้าเนเปี ยร์พนั ธุ์ปากช่อง1 ที่ทาการ
เพาะปลูก ณ ชุมชนบ้านเขาน้อย ตาบลดงประคา อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา
(Goal and Scope Definition)
การวิเคราะห์เพื่อทาบัญชีรายการ
(Life Cycle Inventory Analysis)

การแปลผล
การประเมินวัฏจักรชีวิตและ
ประเมินการปรับปรุง
(Life Cycle Interpretation)

การประเมินผลกระทบ
(Life Cycle Impact Assessment)

การใช้ งาน
-ออกแบบ พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
-วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
-กาหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม
-ประชาสัมพันธ์ ด้าน การตลาดเพื่ อ
สิ่งแวดล้ อม เช่น ฉลากสิ่งแวดล้ อม
เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 กรอบการดาเนินงานการประเมินวัฏจักรชีวิต [5]
2. การวิเคราะห์เพื่อทาบัญชีรายการ
เป็ นการเก็บรวบรวมและคานวณปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกจากกระบวนการปลูกหญ้า
เน
เปี ยร์ โดยพิจารณา ทรัพยากร พลังงานทีใ่ ช้ และการปล่อยของเสียออกสูส่ งิ่ แวดล้อม ดังภาพที่ 2 โดยไม่ทาการศึกษา
ผลกระทบจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือทีจ่ ดั เป็ นต้นทุนคงที่ เช่น อาคารหรือเครื่องจักรต่างๆทีอ่ ยู่ในกระบวนการ เพราะ
ต้อ งการทราบผลกระทบโดยตรงทีเ่ กิด ขึน้ จากการใช้ท รัพ ยากรพลัง งานในการปลูก หญ้า เนเปี ย ร์เ ป็ น หลัก ส่ว น
ผลกระทบทีเ่ กิดจากส่วนทีไ่ ม่นามาคิดเป็ นผลกระทบรอง ในการมองภาพทีเ่ กิดจากผลกระทบหลักจะทาให้สามารถ
มองเห็นภาพของผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ [7] แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้
ในการคานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้วสั ดุ
และพลัง งานทีใ่ ช้ รวมทัง้ จากการสอบถาม และจากแหล่ง ข้อมูล ทุต ยิ ภูม ิ เช่น ค่า Emission Factor นามาจาก
ฐานข้อมูลประเทศไทย และในส่วนการเก็บข้อมูลเป็ นข้อมูลเฉลีย่ ต่อการผลิตหญ้าเนเปี ยร์ 1 ไร่
3. การประเมินผลกระทบ
การตีความหรือแปลงค่าข้อมูลจากขัน้ ตอนการจัดทาบัญชีรายการให้อยู่ในรูปผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
โดยคานวณหาปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 eq Emission) [8] สามารถคานวณได้จากสมการ
ที่ 1
CO2 eqEmission  ( Activity data  Emissions factor )

โดยที่

(1)

CO2 eqEmission = ปริมาณการปล่อย CO2 เทียบเท่า
Emissions factor = ค่าสัมประสิทธิการปล่
อยก๊าซ CO2
์
Activity data
= ปริมาณการใช้ขอ้ มูลกิจกรรมต่างๆ
โดยค่า Emission Factor ใช้ฐานข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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- น้ามันดีเซล
- สารปรับสภาพดิน

การเตรียมดิน

- มลพิษทางอากาศ

- น้ามันดีเซล (ขนส่ง)

การเตรียมท่อนพันธุ์

- ท่อนพันธุ์
- มลพิษทางอากาศ

- ท่อนพันธุ์
- ปุ๋ย
- น้ามันดีเซล (เครื่องปลูก)

การเพาะปลูก

-น้ามันเบนซิน(เครื่องตัดหญ้า)

การเก็บเกีย่ ว

- มลพิษทางอากาศ

- ไม้เชือ้ เพลิง
- มลพิษทางอากาศ

ภาพที่ 2 ขอบเขตการดาเนินของงานวิจยั
4. การแปลผลการประเมินวัฏจักรชีวติ
เป็ นการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ ตอนการทาบัญชี แล้วทาการประเมินผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ มา สรุป รวบรวม ตีความหมาย และแปลค่าผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้ทาให้ทราบว่าในช่วงใดของวัฏจักรชีวติ ทีเ่ กิดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด โดยผลการประเมิน วัฏ
จักรชีวติ แสดงในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) [9] โดยแสดงข้อมูลปริมาณสารขาเข้าและสารขาออก ดัง
ตารางที่ 1 และ การใช้พลังงาน ทรัพยากรและค่าแฟคเตอร์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณของสารขาเข้า-สารขาออก
สารขาเข้า-ขาออก

หน่วย

จานวน

รายละเอียด

(Input-Output)

(Unit)

(Quantity)

(Description)

ท่อนพันธุห์ ญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1

ตัน

0.5

ใช้ปลูกเฉลีย่ 1 ไร่

หญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1

ตัน

11

ผลผลิตเฉลีย่ ต่อ 1 ไร่
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ตารางที่ 2 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และค่าแฟคเตอร์ของกระบวนการปลูกหญ้าเนเปียร์ต่อ1ไร่
สารขาเข้า

ปริมาณ
หน่ วย
การใช้

Emission
Factor
(kgCO2eq/unit)

แหล่งอ้างอิ งข้อมูล
[10] *[11]**

ปริมาณ
การปล่อย
CO2

Thai national database

0.373

ขัน้ ตอนเตรียมดิ น
น้ ามันดีเซล (ผาน3)

kg

1.136

0.3282

น้ ามันดีเซล (เผาไหม้)

ลิตร

1.337

2.6987

น้ ามันดีเซล (ผาน4)

kg

0.121

0.3282

น้ ามันดีเซล (เผาไหม้)

ลิตร

0.143

2.6987

น้ ามันดีเซล (ผาน6)

kg

0.648

0.3282

น้ ามันดีเซล (เผาไหม้)

ลิตร

0.762

2.6987

น้ ามันดีเซล (ผาน7)

kg

1.452

0.3282

น้ ามันดีเซล (เผาไหม้)

ลิตร

1.708

2.6987

ั ่ น)
น้ ามันดีเซล (ปนดิ

kg

1.543

0.3282

น้ ามันดีเซล (เผาไหม้)

ลิตร

1.816

2.6987

โดโลไมด์ (Dolomite)

kg

3.810

0.0265

IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT
Thai national database
IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT
Thai national database
IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT
Thai national database
IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT
Thai national database
IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT
Ecoinvent 2.0
รวม

ขัน้ ตอนการเตรียมท่อนพันธุ์ (ขนส่งจากนครราชสีมา-พิษณุโลก ระยะทาง 420 กิโลเมตร)
Thai national database
รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่
km
19.10
0.4892
น้ าหนักบรรทุกสูงสุด11 ตัน วิง่ ปกติ
0% Loading (ขากลับ)
Thai national database
รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่
tkm
210.00
0.0610
น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 11 ตัน วิง่ ปกติ
100% Loading (ขาไป)
รวม
ขัน้ ตอนการเพาะปลูก
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3.608
0.040
0.386
0.213
2.056
0.477
4.609
0.506
4.901
0.101
17.27

9.344

12.81

22.154

สารขาเข้า

Emission
ปริมาณ
หน่ วย
Factor
การใช้
(kgCO2eq/unit)

แหล่งอ้างอิ งข้อมูล
[10] *[11]**

ปริมาณ
การปล่อย
CO2

Thai national database

0.620

น้ ามันดีเซล (เครื่องปลูก)

kg

1.889

0.3282

น้ ามันดีเซล (เผาไหม้)

ลิตร

2.222

2.6987

น้ ามันเบนซิน (เครื่องหว่านปุ๋ย)

kg

0.007

0.7069

น้ ามันเบนซิน (เผาไหม้)

ลิตร

0.010

2.1815

IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT

0.022

ปุ๋ยไนโตรเจน(Fertilizer N)-การผลิต

kg

4.762

2.6000

Japan CF

12.38

ปุ๋ยยูเรีย

kg

4.762

5.5300

Ecoinvent 2.0

26.33

รวม

45.35

Thai national database

16.05

IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT

6.784

รวม

22.834

IPCC Vol.2 table3.2.1,
3.2.2, PTT
Thai national database

5.997
0.005

ขัน้ ตอนการเก็บเกี่ยว
น้ ามันเบนซิน (เครื่องตัดหญ้า)

kg

2.270

0.7069

น้ ามันเบนซิน (เผาไหม้)

ลิตร

3.110

2.1815

ปริมาณการปล่อย CO2 ทัง้ หมด
*แหล่งข้อมูลอ้างอิง วันที่ 24 กันยายน 2555
**แหล่งข้อมูลอ้างอิง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
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107.608 kgCO2eq/ไร่

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ ตัง้ แต่ ขนั ้ ตอน
การเตรียมดิน การเตรียมท่อ นพันธุ ์ การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว พบว่ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 17.27
kgCO2eq/ไร่ 22.154 kgCO2eq/ไร่ 45.35 kgCO2eq/ไร่ และ 22.834 kgCO2eq/ไร่ ตามลาดับ แสดงกราฟดังภาพที่ 3
kgCO2eq/ไร่
50

45.35
45
40
35

30
25
20

22.834

22.154
17.27

15

10
5
0

เตรี ยมดิน

เตรี ยมท่อนพันธุ์

เพาะปลูก

เก็บเกี่ยว

ภาพที่ 3 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแต่ละขัน้ ตอน

วิ จารณ์ และสรุปผล
ในกระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์ปากช่อง1 ทีต่ าบลดงประคา อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า ใน
กระบวนการปลูกหญ้าเนเปี ยร์มปี ริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รวมเท่ากับ 107.608 kgCO2eq/ไร่ โดยขัน้ ตอน
การเพาะปลูกปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากทีส่ ุด 45.35 kgCO2eq/ไร่ เนื่องจากการใช้ป๋ ุยเคมี หากสามารถลดการใช้
ปุ๋ยจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ขัน้ ตอนการเตรียมท่อ นพันธุ ์ม กี ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 22.154
kgCO2eq/ไร่ ซึ่งการเพิม่ ขึน้ ของระยะทางในการขนส่งทาให้ มกี ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ ขึ้นด้วย ขัน้ ตอนการ
เตรียมดินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 17.27 kgCO2eq/ไร่ และขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ ว 22.834 kgCO2eq/ไร่ ดังนัน้ หาก
ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จึงควรลดการใช้ป๋ ุยหรือใช้ป๋ ุยที่มกี ารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยและ
เลือกซือ้ ท่อนพันธุใ์ นท้องถิน่ หรือพัฒนาท่อนพันธุใ์ นชุมชน
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การประเมิ นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนแบบถ่านหิ นบด
ชนิ ดความดันตา่ กว่าวิ กฤติ ด้วยวิ ธีการประเมิ นวัฏจักรชีวิต
Environmental Impact Assessment of a Sub-Critical Thermal Pulverized CoalFired Power Plant by Using LCA Method
จิรฏั ฐ์ จิรธันยาวงศ์1* หาญพล พึง่ รัศมี1 และไพรัช อุศุภรัตน์1
Chirat Chirthanyawong1* , Harnpon Phungrassami1 and Phairat Usubharatana1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้จดั ทาเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในด้านปญั หาสภาวะโลกร้อนของโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน แบบถ่านหินบดชนิดความดันต่ากว่าวิกฤติ โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวติ ซึง่ พิจารณาแบบ Cradle to Gate
โดยใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินทีน่ ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเป็ นกรณีศกึ ษา ซึง่ ในปี พ.ศ. 2555
โรงไฟฟ้ามีกาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 10.275 กิกะวัตต์-ชัวโมง
่
ใช้ถ่านหินบิทูมนิ ัสจานวน 3.77 ล้านตัน และใช้น้ ามัน
ดีเซลจานวน 6.41 แสนลิตรเป็ นเชื้อเพลิง ซึ่งพบว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดวัฏจักรชีวิต จานวน
972.36 KgCO2eq/MWh ซึง่ เป็ นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าในส่วนของระบบหม้อไอ
น้ าและกังหันไอน้ า 93.21% ลานกองถ่านและระบบลาเลียงถ่านหิน 6.76% และจากกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ
0.03% โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้ตลอดปี พ.ศ. 2555 จานวน 9.464
ล้านกิโลกรัม

คาสาคัญ : การประเมินวัฏจักรชีวติ ถ่านหินบิทมู นิ สั โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Abstract
This study aims to determine the impact of a sub-critical thermal pulverized coal-fired power plant on
Global Warming Potential(GWP). The cradle to gate life cycle assessment (LCA) approach is used to
calculate the emission and combustion of carbon dioxide. The power plant chosen for this study is located in
Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province. In 2012, it was reported that the total electric power
generation is 10.275 GWh using bituminous coal 3.77 million tons and diesel oil 641,396 liters as fuel.
According to this report, found that the emission of carbon dioxide is 972.36 KgCO2eq/MWh in which 93.21
% of carbon dioxide is released from boiler and turbine process, 6.76% from coal yard and coal handling
process, and 0.03% from material extraction process respectively. In addition, carbon dioxide is released
9.464 million kgCO2 from combustion process in 2012.

Key words : Life Cycle Assessment , Bituminous coal , Coal-Fired Thermal Power Plant, Carbondioxide
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บทนา
ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ รวม 34,266 เมกกะวัตต์ มีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 64.7
% ถ่านหินลิกไนต์ 6.3 % ถ่านหินบิทมู นิ สั 5.8 % และอื่นๆ 23.05% [6] ซึง่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเชือ้ เพลิงชนิด
ต่างๆทีไ่ ม่เหมาะสม ทาให้ขาดเสถียรภาพในการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยก๊าซธรรมชาติทใ่ี ช้ผลิต
ไฟฟ้า คิด เป็ น สัด ส่วนที่ผ ลิต จากแหล่ งก๊ าซธรรมชาติจ ากอ่า วไทย 60% และน าเข้าจากสหภาพเมีย นมาร์ 40%[3]
อนึ่ง ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิล ของโลกที่ได้สารวจพบ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าปริมาณสารองน้ ามันใช้ได้อกี 54.2 ปี
ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติใช้ได้อกี 63.6 ปี และปริมาณสารองถ่านหินสารองใช้ได้อกี 112 ปี [10] เชือ้ เพลิงถ่านหิน
จึงมีความเหมาะสมทัง้ ในด้านสัดส่วนของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าและในด้านของปริมาณเชือ้ เพลิงสารอง

ภาพที่ 1 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2555 [6]
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ. 2552 จานวน 249,762,588
tonCO2 [5] ในขณะทีป่ จั จุบนั กาลังมีการปรับเปลีย่ นไปสู่การเป็ นสังคมคาร์บอนต่ า(Low carbon society) ซึง่ การจัด
การพลังงานไฟฟ้าอย่างยังยื
่ น (Electricity sustainable development) นัน้ จะต้องพัฒนาควบคู่ทงั ้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวติ เป็ น กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ต่อสิง่ แวดล้อมตลอดช่วงชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การสกัดหรือการได้มาซึง่ วัตถุดบิ กระบวนการผลิต การขนส่ง การ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ การนากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถงึ ปริมาณ
พลังงานและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ รวมถึงของเสียทีป่ ล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อม [9] ซึง่ กลุ่มของผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมสามารถ
แสดงได้ในหน่วยเชิงตัวเลข อาทิ เช่น kgCO2, kgPO4, kgSO2 และ kgC2H4 ตลอดจนสามารถชีบ้ ่งผลกระทบในแต่ละ
กระบวนการได้ และปจั จุบนั ได้มกี ารจัดตัง้ อนุกรมมาตรฐานการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ISO
14040 เพื่อ เป็ น แนวทางการขอรับ รองมาตฐานด้า นสิ่ง แวดล้อ ม[8] ซึ่ง ท าให้ห ลายองค์ก รเริ่ม ตระหนัก และใส่ใ จ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้
จากการประเมินวัฏ จัก รชีวิต ของโรงไฟฟ้ าของเชื้อ เพลิง ชนิด ต่ า งๆในประเทศญี่ปุ่นพบว่ าโรงไฟฟ้ าที่ใ ช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ เช่น ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติเหลว มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้
ทางตรงและทางอ้อมมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงอื่นๆ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆของประเทศญีป่ นุ่ [11]

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
งานวิจยั นี้ได้ใช้กรณีศกึ ษาของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแบบถ่านหินบดชนิดความดันต่ ากว่าวิกฤติท่ี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึง่ ใช้ถ่านหินบิทมู นิ สั เป็ นเชือ้ เพลิง โดยมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารศึกษาตามการ
ประเมินวัฏจักรชีวติ ตามอนุ กรมมาตรฐาน ISO 14040 Life cycle assessment – principles and frame work [12]
ซึง่ แสดงได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการประเมินวัฏจักรชีวติ
การกาหนดเป้ าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope Definition)
การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษาเป็ นส่วนที่สาคัญ เพื่อที่จะกาหนดกรอบการศึกษาและลาดับ
ข้อมูลในการวิจยั [13] ซึง่ งานวิจยั นี้ได้กาหนดหน่ วยการศึกษา (Functional Unit) เป็ น 1 เมกกะวัตต์-ชัวโมง
่
(1 MWh)
โดยพิจารณาตัง้ แต่กระบวนการได้มาซึง่ วัตตุดบิ และกระบวนการผลิต (Cradle to Gate) และพิจารณาผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมในด้านปญั หาสภาวะโลกร้อน(Global Warming Potential) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมกับ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินทีใ่ ช้ถ่านหินลิกไนต์เป็ นเชือ้ เพลิง ซึง่ ขอบเขตงานวิจยั แสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ขอบเขตงานวิจยั
การวิ เคราะห์เพื่อทาบัญชีรายการสิ่ งแวดล้อม (Inventory Analysis)
การจัดทาบัญชีรายการสิง่ แวดล้อมเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญและมีผลต่อการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวติ ซึง่ จะ
ระบุปริมาณสารขาเข้าและปริมาณสารขาออกของกระบวนการ เช่น วัตถุดบิ ปริมาณพลังงาน และมลพิษทีป่ ล่อยออก
จากกระบวนการ [17] งานวิจยั นี้ได้ทาการเก็บข้อมูลการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้ แต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31
ธันวาคม 2555 และเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละกระบวนการ โดยใช้วธิ กี ารปนั ส่วนด้วยวิธมี ูลค่า (Economics Allocation)
เพื่อจัดทาบัญชีรายการสิง่ แวดล้อม(Life Cycle Inventory, LCI) และเปรียบเทียบกับหน่ วยการศึกษา 1 เมกกะวัตต์ชัวโมง
่
การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Impact Assessment)
การประเมินผลกระทบ(Life Cycle Impact Assessment, LCIA) เป็ นขัน้ ตอนทีจ่ ะประเมินและวิเคราะห์ตาม
รายการบัญชีสงิ่ แวดล้อม(LCI) ซึง่ จะแบ่งการประเมินตามกลุ่มผลกระทบสิง่ แวดล้อม[14] ซึง่ งานวิจยั นี้มุ่งเน้นศึกษา
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในด้านปญั หาสภาวะโลกร้อน เนื่องจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลเป็ น กระบวนการทีป่ ล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากทีส่ ุด โดยการคานวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทป่ี ล่อยออกมาจากกระบวนการ
สามารถหาได้จากสมการที่ 1 [15]
CO2, emission = Activity Data x Emission Factor

(1)

โดย Activity data คือปริมาณสารขาเข้าหรือสารขาออกเทียบกับหน่วยการศึกษา และ Emission factor คือ
ค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการต่างๆ
การคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง ซึง่ จะต้องพิจารณาชนิดของพาหนะทีใ่ ช้
บรรทุก น้าหนักบรรทุกและระยะทางของการขนส่งของวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และของเสีย หรือพิจารณาจากปริมาณการ
ใช้เชือ้ เพลิงของพาหนะต่างๆ
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การแปรผลและปรับปรุงผลิ ตภัณฑ์ (Interpretation)
การแปลผลเพื่อทีจ่ ะทาการทวนสอบและประเมินผลจากการทาบัญชีรายการสิง่ แวดล้อม(LCI) หรือผลของการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม(LCIA) ว่าสอดคล้องกับการกาหนดเป้าหมายและขอบเขตในกรณีศกึ ษาหรือไม่ [15]
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ุด โดยมีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ

ผลการศึกษา
ผลการคานวณหาค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตงั ้ แต่กระบวนการได้มาซึง่ วัตถุดบิ กระบวนการขนส่ง
และกระบวนการผลิต โดยจะพบว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดถึง 953.37
kgCO2eq/MWh ซึง่ เกิดจากลานกองถ่านและระบบลาเลียงถ่านหินจานวน 46.72 kgCO2eq/MWh เกิดจากหม้อไอน้ า
กังหันไอน้ าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจานวน 906.65 kgCO2eq/MWh รองลงมาคือการขนส่งวัตถุดบิ พลังงานและ
ทรัพยากรมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18.9757 kgCO2eq/MWh ซึง่ เกิดจากการขนส่งในกระบวนการของลาน
กองถ่านและระบบลาเลียงถ่านหินจานวน 18.9735 kgCO2eq/MWh เกิดจากการขนส่งในกระบวนการของหม้อไอน้ า
กัง หัน ไอน้ า และเครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าจ านวน 0.0022.kgCO2eq/MWh และการได้ม าซึ่ง วัต ถุ ดิบ มีก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จานวน 0.0031 kgCO2eq/MWh ซึง่ จะพบว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้าในส่วนกระบวนการของหม้อ
ไอน้ า กัง หันไอน้ า และเครื่องก าเนิ ดไฟฟ้ามีก ารปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์คิด เป็ น สัดส่ว นที่มีค่ามากที่สุด ถึง
93.21% กระบวนการลานกองถ่านและระบบลาเลียงถ่านหิน 6.76% และการได้มาซึง่ วัตถุดบิ 0.03% ซึง่ แสดงได้ดงั
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการได้มาซึง่ วัตถุดบิ การขนส่ง และการผลิตไฟฟ้า
ช่วงวัฎจักรชีวติ

การได้มาของวัตถุดบิ
ลานกองถ่านและระบบลาเลียงถ่านหิน
หม้อไอน้ า กังหันไอน้ า และเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
รวม

การปล่อยGHG ของการ
ได้มาและการใช้ประโยชน์
วัตถุดบิ พลังงาน และ
ทรัพยากร
(kgCO2 eq/MWh)
0.0031
46.7209
906.6563
953.3803

การปล่อยGHG ของการ
ขนส่ง วัตถุดบิ พลังงาน และ
ทรัพยากร

รวม

สัดส่วน

(kgCO2 eq/MWh)
0.0001
18.9735
0.0022
18.9758

(kgCO2 eq/MWh)
0.0031
65.6944
906.6585
972.356

(%)
0.03
6.76
93.21
100

จากการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน แบบถ่านหินบดชนิดความดันต่ากว่าวิกฤติ
ซึ่ ง ใช้ ถ่ า นหิ น บิ ทู มิ นั ส เป็ น เชื้ อ เพลิ ง มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต ลอดวัฏ จัก รชี วิ ต จ านวน 972.35
kgCO2eq/MWh ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินแม่เมาะ ซึง่ เป็ นแบบถ่านหินบดชนิดความดัน
ต่ ากว่ าวิกฤติท่ใี ช้ถ่านหินลิก ไนต์เป็ นเชื้อเพลิง โดยมีก ารปล่อยก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดวัฏ จักรชีวิต จ านวน
962.96 kgCO2eq/MWh [2] ซึง่ มีค่าทีใ่ กล้เคียงกัน แต่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ปริมาณถ่านหิน 15.85 ล้านต้น ในการผลิต
ไฟฟ้า 17.953 GWh ในขณะทีโ่ รงไฟฟ้าทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษาใช้ถ่านหินจานวน 3.77 ล้านต้น ในการผลิตไฟฟ้า 10.275
GWh ซึง่ ค่า Emission factor ของการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์มคี ่า 1.0624 kgCO2eq/kg [7] และการเผาไหม้ถ่านหินบิ
ทูมนิ สั มีค่า Emission factor 2.507 kgCO2eq/kg [7] ซึง่ มีค่ามากกว่าถ่านหินลิกไนต์ประมาณ 1.5 เท่า ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณเปรียบเทียบของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโรงไฟฟ้ากรณีศกึ ษา
รายการ
Coal
Calorific Value [5]
Emission Factor (Coal combustion) [3]
Electricity
GHG

หน่ วย
Ton
Kcal/kg
kgCO2,eq/kg
MWh
kgCO2,eq/MWh

โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ
15,850,000
4,000 – 5,000
1.0624
17,953,210
962.96

โรงไฟฟ้ ากรณี ศึกษา
3,775,063
6,000 – 6,700
2.5070
10,275,373
972

วิ จารณ์ และสรุปผล
เมื่อพิจารณาตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan, PDP) ปี 2555 – 2573 ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 3 หรือ PDP 2010, Rev.3 พบว่าจะมีการเพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้าจากปจั จุบนั 34,266 เมกกะวัตต์ เป็ น
70,687 เมกกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2573 [6] โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงต่างๆ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าปี 2573 [6]
กาลังการผลิ ต
ประเภทโรงไฟฟ้ า
(MW)
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
20,546
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
31,119
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนเรชัน่
6,793
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กังหันก๊าซ/ดีเซล
754
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน น้ามันเตา
315
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ลิกไนต์
3,113
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ถ่านหิน
5,747
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
2,000
รับซือ้ จากต่างประเทศ
300
รวม
70,687

สัดส่วน
(%)
29.07
44.02
9.61
1.07
0.45
4.40
8.13
2.83
0.42
100

การผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงถ่านหินในปี พ.ศ. 2555 มีสดั ส่วน 12.22 % ซึง่ มีค่า Emission factor ของการ
ได้มาซึ่งไฟฟ้า 0.6093 kgCO2/kWh [7] และค่า Emission factor ของการได้มาซึ่งไฟฟ้าจะมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ เป็ น
0.6622 kgCO2/kWh ในปี 2573 ดังภาพที่ 5 เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจากปจั จุบนั 4,187
เมกกะวัตต์ เป็ น 9,387 เมกกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2573 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน 13.25% ตามแผน PDP 2010, Rev.3
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ภาพที่ 5 แสดงค่า Emission Factor การได้มาซึง่ ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2555 – 2557
จากศึกษาความเป็ นไปได้ของการนาพืชชีวมวลเหลือทิง้ ตามแหล่งเพาะปลูกมาผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าใน
พืน้ ทีภ่ าคกลาง 5 จังหวัด พบว่ามีศกั ยภาพในการผลิตได้เพียง 437 เมกกะวัตต์ [1] คิดเป็ น 2.12% ของสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทัง้ หมดที่ 20,546 เมกกะวัตต์ ของกาลังการผลิตไฟฟ้ารวมในปี พ.ศ. 2573 ตามแผน
PDP 2010, Rev.3 [6] ซึ่งมีความเป็ นไปได้น้อยในการที่จะเพิม่ สัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลให้ได้ตาม
แผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าดังกล่าว
เมื่อพิจารณาตัง้ สมมติฐานในกรณีทเ่ี พิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลได้เพียง 20% หรือ 14,137
เมกกะวัตต์ ของกาลังผลิตไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2573 และกรณีทโ่ี รงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่สามารถบรรจุเข้าตามแผนการผลิต
ไฟฟ้า PDP 2010, Rev.3 ได้ โดยนาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์และสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลส่วนที่
เหลือมารวมกับสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินซึง่ คิดได้เป็ น 24.43% หรือ 17,269 เมกกะวัตต์ ซึง่ จะทาให้คา่
Emission factor ของการได้มาซึง่ ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 เพิม่ ขึน้ เป็ น 1.2181 kgCO2/kWh ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและ Emission Factor ตามแผน PDP 2010, Rev.3
กาลังการผลิ ตไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น
Emission Factor
พ.ศ.
(MW)
(%)
MW
(kgCO2/kWh)
2555
2573 (PDP 2010,Rev.3)
2573 (สมมติฐาน)

34,266
70,687
70.687

12.22
13.25
24.43

4,187
9,387
17,269

0.5610
0.6622
1.2181

การเพิม่ ขึน้ ของค่า Emission factor ของการได้มาซึง่ ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 เป็ นการเพิม่ อย่างมีนัยสาคัญทีม่ ี
ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ซึ่งทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องตระหนักถึงผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหินให้มากทีส่ ดุ และมีผลกระทบกับสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ เพื่อเป็ นการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยังยื
่ น
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การศึกษาแนวทางการลดอุณหภูมิการเผาเนื้ อดิ นเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิ ง สาหรับ
โรงงานเซรามิ ก
A STUDY OF REDUCING THE SINTERING TEMPERATURE OF CLAY BODY TO
REDUCE FUEL COSTS FROM CERAMIC FACTORY.
อดุลย์ ทรายตัน1
Adul Saitan1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัตเิ ชิงกลเนื้อดิน และหาข้อมูลอ้างอิงเชิงตัวเลขด้านต้นทุน
การใช้เชื้อเพลิง เมื่อลดอุณหภูมกิ ารเผาเนื้อดิน วิธีดาเนินงานทดลองแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล
เบือ้ งต้น ขัน้ ตอนที่ 2 การทดลองวิจยั ขัน้ ตอนที่ 3 ทดสอบผลการวิจยั และ ขัน้ ตอนที่ 4 สรุปผลการวิจยั ผลการวิจยั
พบว่า สามารถลดอุณหภูมกิ ารเผาเนื้อดินจากเดิม 1280 องศาเซลเซียส เหลือเพียง 1200 องศาเซลเซียส โดยวิธกี าร
เติมทัลคัมร้อยละ 3 โดยน้าหนักของผงดินแห้ง สมบัตเิ ชิงกลของเนื้อดินยังคงมาตรฐานเดิมและบางสมบัตแิ สดงผลทีด่ ี
ขึน้ ค่าการหดตัวจาก ร้อยละ 14.97 ลดลงร้อยละ 2.73 ค่าการดูดซึมน้ าจากร้อยละ 0.13 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.01 ค่า
ความแกร่งจาก 1,010.80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เพิม่ ขึน้ 158.32 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร นอกจากนี้การ
ลดอุณหภูมกิ ารเผาเนื้อดินยังสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากถึงเดือนละ 8,006.40 บาท
คาสาคัญ: อุณหภูมิ เนื้อดิน ต้นทุน เชือ้ เพลิง เซรามิก

Abstract
The purposes of this research were to study the mechanical properties of clay body and to investigate
a numerical reference to the cost of fuel when reducing the sintering temperature of clay body. The experiments
were divided into 4 steps. The first step was the preliminary study. The second was the step of conducting the
research. The third step was testing the results and the final step was the research conclusion. The results
showed that the sintering temperature of clay body can be reduced from 1280 degrees Celsius to only 1200
degrees Celsius by adding talc 3 percent by weight of dry powder. Mechanical properties of clay body remained
as the original standard and showed better results on some properties. The linear shrinkage value, from 14.97
percent, was decreased for 2.73 percent down. The water absorption value, from 0.13 percent, was increased
for about 0.01 percent up. The bending strength, from 1,010.80 Kg/cm2, was increased about 158.32 Kg/cm2
up. In addition, the reduction of the sintering temperature of clay body can reduce product costs down for
8,006.40 THB per month.
Keywords: Temperature, Clay body, Costs, Fuel, Ceramic
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บทนา
อุตสาหกรรมเซรามิกในปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการการผลิตแตกต่างไปจากอดีต การผลิตแบบ
พื้น บ้า นกลายเป็ น กระบวนการที่ล้า สมัย และไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ก าลัง การผลิต ในยุ ค เศรษฐกิจ ป จั จุ บ ัน ได้
อุตสาหกรรมเซรามิกจึงนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิ
ต แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจ
์
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมเซรามิกต่างได้รบั ผลกระทบ การส่งออกสินค้าเกิดการชะลอตัว ต้นทุนของราคาน้ ามัน ค่าแรง
วัตถุดบิ และแก๊ส LPG ทีส่ งู ขึน้ ผูป้ ระกอบการต้องรับภาระต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ แต่ขายสินค้าในราคาเท่าเดิม จาก
การสอบถามโรงงานเป้า หมายพบว่า การปรับขึน้ ราคาของแก๊ส LPG ส่ง ผลกระทบต่อ โรงงานอย่างยิง่ เนื่องด้วย
เตาเผาของโรงงานใช้แก๊สจานวน 2 ถังต่อการเผา โรงงานมีเตาเผาทัง้ หมด 6 ลูก นัน้ แสดงว่าต้องใช้แก๊ส LPG จานวน
12 ถังในการเผาผลิตภัณฑ์ ต่อครัง้ เกิดเป็ นต้นทุนค่าแก๊ส LPG ถึง 10,680 – 12,000 บาท ซึง่ สูงกว่าต้นทุนเมื่อปี ท่ี
ผ่านมาถึง 1,080 – 2,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขึน้ ต่ าสุดคือ 1,080 บาท ต่อการเผา 1 ครัง้
โรงงานเซรามิกเผาผลิตภัณฑ์อาทิตย์ละ 3 ครัง้ หรือ เดือนละ 12 ครัง้ หรือ ปี ละ 144 ครัง้ โรงงานมีค่าใช้จ่ายด้าน
ต้นทุนค่าแก๊ส LPG เพิม่ ขึน้ ถึง 155,520 บาท จึงเป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้อุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลาปางหลาย
แห่งปิ ดกิจการลง
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั และผูป้ ระกอบการโรงงานเป้าหมายจึงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยการลดอุณหภูมกิ ารเผา
เนื้อดินลง เพราะสามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ทีใ่ ช้ในการเผาผลิตภัณฑ์ลงได้ จากศึกษาค้นคว้าผลงานของ
เชีย่ วชาญ แสงทอง (2553; 197) พบว่า เนื้อดินสามารถเกิดการหลอมตัวทีอ่ ุณหภูมติ ่ากว่า 1100 องศาเซลเซียสได้ [1]
นอกจากนี้ยงั มีผลงานของ ดรุณี และสุธี วัฒนศิรเิ วช (2552; 197-198) [2] ได้ศกึ ษาผลการใช้อลิ ไลต์และทัลค์เติมลงใน
เนื้อดินไตรแอก
เซียลพอร์ซเลน ผลงานวิจยั พบว่า การเติมทัลค์หรือทัลคัมลงไปในเนื้อดิน ร้อยละ 1-5 จะสามารถ
ลดอุณหภูมกิ ารเผาได้ 50 องศาเซลเซียส ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิจยั โดยตัง้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั คือ ศึกษาสมบัตเิ ชิงกลของเนื้อดินของโรงงานเป้าหมายทีถ่ ูกเติมวัตถุดบิ ชนิดทัลคัมลง
ไปเป็ นส่วนผสม ณ อุณหภูมกิ ารเผาต่างๆ และหาข้อมูลอ้างอิงเชิงตัวเลขด้านต้นทุนการใช้เชือ้ เพลิงเมื่อลดอุณหภูมกิ าร
เผาเนื้อดินลง ผู้วจิ ยั ตัง้ เป้าหมายของการลดอุณหภูมเิ นื้อดินจากอุณหภูมกิ ารเผา 1280 องศาเซลเซียส เหลือเพียง
1200 - 1220 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมกิ ารเผาดังกล่าวจะไม่สง่ ผลต่อสมบัตเิ ชิงกลของเนื้อดินทีเ่ ผาด้วยอุณหภูมเิ ดิม
หากการวิจยั ประสบความสาเร็จ จะสามารถลดภาระต้นทุนจากราคาแก๊ส LPG ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
สาหรับวิธดี าเนินงานวิจยั ได้แบ่งออกเป็ นขัน้ ตอนหลัก ๆ 4 ขัน้ ตอนสาคัญ ๆ ด้วยกันดังนี้
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั ศึกษาสมบัตเิ ฉพาะของเนื้อดิน โดยทดสอบสมบัตทิ าง
กายภาพ ได้แก่ ค่าความถ่วงจาเพาะ ปริมาณกากค้างตะแกรง และปริมาณของแข็งในน้ าดิน และทดสอบสมบัตเิ ชิงกล
หลังการเผา 1280 องศาเซลเซียส ได้แก่ ค่าการหดตัว การดูดซึมน้า และค่าความแกร่งได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมบัตเิ ฉพาะของเนื้อดิน
รายการทดสอบ
ปริมาณของแข็งในน้าดิน
ค่าการหดตัว
ค่าการดูดซึมน้า
ค่าความแกร่ง

ผลการทดสอบ
ร้อยละ 62.45
ร้อยละ 14.97
ร้อยละ 0.13
942.20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
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2. ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินงานวิจยั
2.1 การเตรียมตัวอย่างการวิจยั ผู้วจิ ยั เลือกวัตถุ ดบิ ชนิด ทัลคัม มาใช้เป็ นตัวเติม เพื่อปรับลด
อุณหภูมิ ปริมาณการเติม คือ ร้อยละ 1 3 และ 5 โดยน้าหนักของน้าหนักผงดินแห้ง แสดงอัตราส่วนผสมดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของตัวอย่างการทดลอง
ตัวอย่างการทดลองที่
1
2
3

ปริมาณของวัตถุดิบ (กรัม)
ผงดิ นแห้ง
3,000
3,000
3,000

ทัลคัม
30
90
150

การเตรียมตัวอย่างเริม่ จากเติมผงดินแห้ง ทัลคัม และเติมน้ าเพิม่ 3,000 มิลลิลติ ร บดผสมใน
หม้อบด Jar Maill ขนาด 3 กิโลกรัมเป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
หลังจากบดเตรียมเนื้อดินให้มลี กั ษณะเป็ นเนื้อดิน นามาขึน้ รูป
เป็ นแท่งทดสอบทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร เผาด้วยเตาไฟฟ้าทีอ่ ุณหภูมิ 1200 และ
1220 องศาเซลเซียส อัตราการเพิม่ อุณหภูมคิ อื 2.5 องศาเซลเซียสต่อนาที
3. ขัน้ ตอนที่ 3 ทดสอบผลการวิจยั
3.1 การหดตัว การทดสอบการหดตัวหลังการเผา จะนาตัวอย่างการวิจยั 10 แท่ง เผาด้วยเตาเผา
ระบบไฟฟ้า ณ อุณหภูมกิ ารวิจยั ในข้างต้น วัดค่าความยาวตามจุด 2 จุด นาค่าทีว่ ดั ได้คานวณจากสูตร เพื่อหาค่าร้อย
ละการหดตัวหลังเผา ใช้สตู รการคานวณดังนี้
สูตร ร้อยละการหดตัวก่อนเผา = ความยาวก่อน - ความยาวหลัง × 100
ความยาวก่อน

ภาพที่ 1 ลักษณะการกาหนดจุด 2 จุด บนแท่งตัวอย่างการวิจยั
3.2 การดูดซึมน้ า นาตัวอย่างการวิจยั 10 แท่ง อบทีอ่ ุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาไปชังหาน
่ ้าหนัก จดบันทึกเป็ นค่าน้าหนักก่อนต้มไว้ จากนัน้ ต้มตัวอย่างการวิจยั ทัง้ 10 แท่ง ในน้ าเดือดเป็ น
เวลา 5 ชัวโมง
่
และแช่ทง้ิ ไว้ในน้ านาน 24 ชัวโมง
่
จึงนาตัวอย่างการวิจยั ทัง้ 10 แท่ง ขึน้ จากน้ าชังน
่ ้ าหนัก จดบันทึก
เป็ นค่าน้าหนักหลังต้ม ใช้สตู รการคานวณดังนี้
สูตร ร้อยละการดูดซึมน้า = น้าหนักหลังต้ม - น้าหนักก่อนต้ม × 100
น้าหนักก่อนต้ม
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3.4 ความแกร่ง ขัน้ ตอนเริม่ จาก การวัดค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละแท่ง ระยะระหว่างลิม่ รองรับแท่ง
กด โดยเครื่องทีใ่ ช้ทดสอบเป็ นลักษณะการกดแบบ แรงกด 3 จุด จากนัน้ วางตัวอย่างการวิจยั บนลิม่ รองรับ ให้เครื่อง
ทางานจนกว่าตัวอย่างการวิจยั จะหัก หรือเครื่องหยุดการทางาน นาค่าสุดท้ายทีว่ ดั ได้ก่อนแท่งตัวอย่างการวิจยั จะหัก
คานวณหาค่าความแข็งแกร่ง ดังนี้
สูตรการคานวณหาค่าความแกร่งของแท่งทดสอบกลม
MOR = 8LD
d3
เมื่อ
L = ค่าน้าหนักแรงกด
D = ระยะห่างของลิม่ ทีร่ องรับแท่งทดสอบ
d = เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งทดสอบ
ไพจิตร อิง่ ศิรวิ ฒ
ั น์ (2541; 264-265)[4]
4. ขัน้ ตอนที่ 4 หาข้อมูลอ้างอิงเชิงตัวเลขด้านต้นทุนการใช้เชือ้ เพลิงเมื่อลดอุณหภูมกิ ารเผาเนื้อดินลง
ผู้วิจยั ใช้การคานวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนการเผาแต่ ละอุณหภู มิเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการใช้
เชือ้ เพลิงและต้นทุนในการเผาตามแบบของโรงงาน กับ ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงและต้นทุนการเผาเมื่อปรับลดอุณหภูมิ

ผลการศึกษา
จากการทดสอบสมบัตติ ่างเชิงกลของเนื้อดินหลังการเผาทีอ่ ุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศาเซลเซียส สามารถ
แสดงผลการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ผลการทดสอบค่าการหดตัวของเนื้อดิน
ผลการทดสอบค่าการหดตัวของตัวอย่างงานวิจยั หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1220องศา
เซลเซียส ได้ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับสมบัติเฉพาะของเนื้อดินจากโรงงาน คือ ร้อยละ
14.97 พบว่ามีค่าการหดตัวน้อยกว่า
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ร้อยละการหดตัว

อุณหภูมิการเผา
(องศาเซลเซียส)

13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
11.80
11.60
11.40
11.20
11.00

1200
1220

12.48
12.23
11.89

12.17

12.36

11.43
1

2

3

ตัวอย่างการวิจยั

ภาพที่ 2 ค่าการทดสอบการหดตัวหลังการเผา
2. ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน้าของเนื้อดิน
ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน้ าของตัวอย่างงานวิจยั หลังการเผาทีอ่ ุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศา
เซลเซียส ได้ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสมบัตเิ ฉพาะของเนื้อดินจากโรงงาน คือ ร้อยละ 0.13
พบว่ามีค่าการดูดซึมน้าน้อยกว่าในตัวอย่างที่ 3
ร้อยละการดูดซึมน้า

0.60

อุณหภูมิการเผา
(องศาเซลเซียส)
1200

0.55

0.50

1220

0.40
0.30
0.20

0.21

0.33

0.10

0.10

0.14

0.00

1

2
ภาพที่ 3 ค่าการทดสอบการดูดซึมหลังการเผา
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0.07

3

ตัวอย่างการวิจยั

3. ผลการทดสอบค่าความแกร่งของเนื้อดิน
ผลการทดสอบค่าความแกร่งของตัวอย่างงานวิจยั หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศา
เซลเซียส ได้ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับสมบัติเฉพาะของเนื้อดินจากโรงงาน คือ 942.20
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พบว่ามีค่าความแกร่งสูงกว่าในตัวอย่างที่ 2
ค่าความแข็ง (กิ โลกรัมต่อตารางเซนติ เมตร)
1200.00

อุณหภูมิการเผา
(องศาเซลเซียส)

1100.52

1000.00
800.00

753.64

600.00

718.76

1200
1220

1078.64
527.00

400.00

466.78

200.00
1

2

3

ตัวอย่างการวิจยั

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบค่าความแกร่งหลังการเผา
4. ผลการหาข้อมูลอ้างอิงเชิงตัวเลขด้านต้นทุนการใช้เชือ้ เพลิงเมื่อลดอุณหภูมกิ ารเผาเนื้อดินลงแสดงผล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการคานวณปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงและต้นทุนการเผาหลังการลดอุณหภูมใิ นการเผาเนื้อดิน
อุณหภูมิ
การเผา
(องศา
เซลเซียส)

ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิ งต่อการ
เผา 1 เตา
(กิ โลกรัม)

1280
1220
ลดลง 60
องศาเซลเซียส
1200
ลดลง 80
องศาเซลเซียส

90
85.77
ลดลง 4.23
84.37
ลดลง 5.63

ต้นทุนค่า
แก๊ส
(บาท)

1,780
1,696.60
ลดลง
83.40
1,668.80
ลดลง
111.20

ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิ งต่อการ
เผา 1 ครัง้
(กิ โลกรัม)

540
514.52
ลดลง 25.28
506.22
ลดลง 33.78
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ต้นทุนค่า
แก๊ส
(บาท)

10,680
10,179.60
ลดลง
500.40
10,012.80
ลดลง
667.20

ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิ งต่อ
การเผา 1 เดือน
(กิ โลกรัม)

6,480
6,174.24
ลดลง 305.76
6,074.64
ลดลง 405.36

ต้นทุนค่า
แก๊ส
(บาท)

128,160
122,155.20
ลดลง
6,004.80
120,153.60
ลดลง
8,006.40

วิ จารณ์และสรุปผล
การทดสอบการหดตัว ภาพที่ 2 พบว่า การหดตัวหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศาเซลเซียสของ
ตัวอย่างการวิจยั 1 2 และ 3 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ ตัวอย่างงานวิจยั ดังกล่าวถูกเติมด้วยทัลคัมร้อยละ 1 3 และ 5 โดย
น้ าหนักผงแห้ง ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเนื้อดินแนวโน้มการหลอมตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ปริมาณทัลคัมลงไปในเนื้อดิน
เพราะทัลคัมสามารถช่วยลดอุณหภูมกิ ารสุกตัวของเนื้อดินลงได้ ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของดรุณี และสุธี
วัฒนศิรเิ วช (2552; 197-198) [2] ได้ศกึ ษาผลของทัลคัมเมื่อเติม่ ลงในเนื้อดิน และสามารถลดจุดหลอมของเนื้อดินลงได้
50 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ อายุวฒ
ั น์ สว่างผล (2543; 158) [5] ยังได้กล่าวถึงสารประกอบแมกนีเซียมที่เป็ น
องค์ประกอบของทัลคัม (3MgO.4SiO2.10H2O) ไว้ด้วยว่า แมกนีเซียมเมื่อถู กทีเ่ ผาทีอ่ ุณหภูมสิ งู จะมีสมบัตเิ ป็ นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าการกลายเป็ นเนื้อแก้ว จากเหตุผลดังกล่าว การเติมทัลคัมลงในเนื้อดิน ทาให้เนื้อดินมีสภาพการหลอมตัวมาก
ขึน้ อนุภาคถูกดึงดูดและเคลื่อนทีเ่ ข้าหากัน ส่งผลให้เนื้อดินหดตัวเพิม่ ขึน้ นัน้ เอง
การทดสอบการดูดซึมน้ า ภาพที่ 3 พบว่า การดูดซึมน้ าหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศาเซลเซียส
ของตัวอย่างการวิจยั 1 2 และ 3 มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าเนื้อดินมีแนวโน้มการดูดซึมน้ าลดลงเมื่อเพิม่ ปริมาณ
ทัลคัมลงในเนื้อดิน สาเหตุเพราะ ทัลคัมช่วยลดอุณหภูมกิ ารหลอมของเนื้อดินทาให้โครงสร้างของเนื้อดินเปลีย่ นแปลง
สภาพเป็ นเนื้อแก้วมากขึน้ ซึง่ ดรุณี และสุธี วัฒนศิรเิ วช (2552; 26-32) [3] ได้กล่าวถึงปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ในการเผาเนื้อ
ดินเซรามิก เมื่อกระบวนการหลอมตัวเกิดขึ้น ของเหลวที่เกิดจากการหลอมตัวของแร่ต่างๆ จะกลายเป็ นเฟสแก้ว
นอกจากนี้ทลั คัมยังเป็ นสารให้เนื้อแก้วกับเนื้อดินเพราะองค์ประกอบของซิลกิ า และมีแมกนีเซียมทีเ่ ป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ทาให้ปริมาณเนื้อแก้วในโครงสร้างของเนื้อดินเพิม่ ขึน้ สามารถแทรกตัวปิ ดช่องว่างและรูพรุนในเนื้อดิน ส่งผลให้ค่าการ
ดูดซึมน้าลดลง สอดคล้องกับค่าการหดตัวในข้างต้น แสดงสมบัตกิ ารดูดซึมน้ าทีไ่ ด้ตามมาตรฐานของเนื้อดินสโตนแวร์
คือ น้อยกว่าร้อยละ 1-5
การทดสอบความแกร่ง ภาพที่ 4 พบว่า ค่าความแกร่งหลังเผาทีอ่ ุณหภูมิ 1200 และ 1220 องศาเซลเซียส
ของตัวอย่างการวิจยั 1 2 และ 3 มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าเนื้อดินแนวโน้มค่าความแกร่งลดลงเมื่อเพิม่ ปริมาณ
ทัลคัมลงในเนื้อดิน สาเหตุเพราะทัลคัมสามารถลดอุณหภูมกิ ารหลอมของเนื้อดิน และให้เนื้อแก้วแก่เนื้อดิน ส่งผลให้
โครงสร้างของเนื้อดินมีปริมาณของเนื้อแก้วมากเกินไป เมื่อโครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยแก้ว ค่าความแกร่งจึงลดลง
ตาม แต่ยงั คงมีค่าความแกร่งสูงกว่าค่าความแกร่งของเนื้อดินสโตนแวร์ คือ 985 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
สาหรับการลดอุณหภูมกิ ารเผาเนื้อดิน ลง สามารถลดปริมาณการใช้แก๊ส LPG ลงได้ เนื่องจากการเผา
ผลิตภัณฑ์ท่อี ุณหภูมิ 1280 องศาเซลเซียส ต้องใช้ปริมาณแก๊ส LPG มากถึงจานวน 90 กิโลกรัม แต่เมื่อสามารถลด
อุณหภูมกิ ารเผาลงได้ 80 องศาเซลเซียส ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ในการเผาแต่ละครัง้ จะลดลงมาเหลือเพียง 84.37
กิโลกรัม
งานวิจยั นี้สามารถลดอุณหภูมกิ ารเผาของเนื้อดิน 1280 องศาเซลเซียส เหลือเพียง 1200 องศาเซลเซียส
ได้ โดยทีส่ มบัตเิ ชิงกลยังคงได้มาตรฐานตามสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์เดิม และสามารถลดปริมาณการใช้แก๊ส LPG ได้ถงึ
405.36 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็ นต้นทุน สามารถลดลงได้ถงึ 8,006.40 บาทต่อเดือน
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การพัฒนาเครื่องผลิ ตไบโอดีเซลขนาดเล็ก
The Compact Bio-Diesel Reactor Development
ศิรพิ งษ์ ตรีรตั น์1* และ ภักดี สิทธิฤทธิ ์กวิน1
Siripong Treerat1* and Pakdee Sittiritkawin1
บทคัดย่อ
งานวิจยั ได้ศกึ ษาการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก เพื่อศึกษาขบวนการแล้วนามาพัฒนา
ให้เป็ นแบบอัตโนมัติ ใช้ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลทีไ่ ด้จากน้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้วในชุมชน โดยการออกแบบให้มกี ระบวนการ
ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติทุกกระบวนการ มีกาลังการผลิต 20 liter/ครัง้ ซึง่ ในการทดลองเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซลขนาดเล็กแบบอัตโนมัตนิ ัน้ เริม่ จากการเก็บผลจากการทดลองแบบกึง่ อัตโนมัตโิ ดยใช้คนในการควบคุมการทางาน
ของเครื่องทุกขัน้ ตอนได้ผลการทดลองคือ ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซลทีไ่ ด้มปี ริมาณ 13.23 liter คิดเป็ น 66% ปริมาณ
กรีเซอลีนทีไ่ ด้ 4.85 liter(24.25%) สูญเสีย 9.75% คุณภาพของน้ามัน ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 154 oC เวลาทีใ่ ช้ในการ
ผลิต 10 ชัวโมงส่
่
วนการผลิตแบบอัตโนมัติทุกขัน้ ตอนโดยตัง้ ระบบให้เป็ นแบบอัตโนมัติ ผลการทดลองคือ ปริมาณ
น้ ามันไบโอดีเซลทีไ่ ด้มปี ริมาณ 14.6 liter คิดเป็ น 73% ปริมาณกรีเซอลีนทีไ่ ด้ 4.65 liter (23.25%) สูญเสีย 3.75%
คุณภาพของน้ามัน ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 130 oC ใช้เวลาในการผลิต 5 ชัวโมงดั
่
งนัน้ จะเห็นได้ว่าขบวนการผลิตทีใ่ ช้
ระบบอัตโนมัติของเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติมคี วามแม่นยาสูงกว่าโดยใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่าและค่า
สูญเสียจะน้อยกว่าแบบใช้คนควบคุม
คาสาคัญ: ไบโอดีเซล กรีเซอลีน อัตโนมัติ จุดวาปไฟ

Abstract
This research aimed study the design and invention of compact Bio-Diesel Reactor and to study its
procedure and them adopted its result to develop as an automatic system. Its purpose is to produce bio-diesel from
used vegetable oil within community. The design intended to be an automatic bio-diesel producing process on every
procedure. Its producing capacity was 20 liter/time. And an automatic compact bio-diesel reactor experiment began
with the collection of the result obtained from semi-automatic experiment which controlled mechanical working by men
on every procedure. Its experimental result was obtained bio-diesel quantity was 13.23 liters. Its percentage was 66%.
The obtained glycerine quantity was 4.85 liters. Its percentage was 24.25%. Its loss was 9.75%. The value of its
quality was ph = 7. Its sparkle point was = 154 oC. Time spent on producing procedure was 10 hours. But the result
of full automatic producing was the obtained bio-diesel quantity was 14.6 liters. Its percentage was 73%. The obtained
glycerine quantity was 4.65 liters. Its percentage was 23.25%. Its loss was 3.75%. The value of its quality was ph = 7.
Its sparkle point was = 130 oC. Time spent on producing procedure was 5 hours. As a result, the bio-diesel producing
procedure use by full automatic system has more accuracy, also used less time and less loss than the producing
which controlled by men.
Keywords: Bio-diesel Reactor,Glycerine,Automatic,sparkle point
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บทนา
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สงู มาก โดยเฉพาะน้ ามัน
ดีเซลใช้มากถึง 54 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็ น 47.1 % ของปริมาณน้ ามันทีใ่ ช้ภายในประเทศ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ
1,512 ล้านบาท[6] ปริมาณการบริโภคและสัดส่วนของการใช้น้ามันดีเซลสูงกว่าน้ ามันเชือ้ เพลิงชนิดอื่นๆ ราคาน้ ามันก็
ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ประเทศขาดดุลการค้าในการนาเข้าน้ามันเชือ้ เพลิง นอกจากนี้ยงั พบว่าในการใช้น้ามัน
ดีเซลนัน้ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีผลเสียต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ยังเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะ
เรือนกระจกซึง่ ทาให้อุณหภูมขิ องโลกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง [2] ดังนัน้ จึงควรหันมานาเอาไบโอดีเซลมาใช้ทดแทน โดย
เน้นทีภ่ าคเกษตรกร ทีม่ กี ารใช้เครื่องยนต์ดเี ซลกันอย่างมาก เช่น รถไถนา เครื่องสูบน้า เป็ นต้น
ในปจั จุบนั เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซลทีม่ ขี นาดเล็กทีม่ ใี ช้ในชุมชนจะเป็ นเครื่องทีม่ ขี บวนการผลิตทีต่ ้องใช้คน
เป็ นผูด้ แู ลทุกขบวนการและกระบวนการในการผลิตยุ่ งยากทาให้คนทีท่ านัน้ เข้าใจยากเป็ นผลให้คุณภาพของน้ ามันไบ
โอดีเซลทีผ่ ลิตได้ออกมานัน้ คุณภาพทีไ่ ม่แน่นอน[3] ดังนัน้ งานวิจยั เรื่อง การพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก ใน
ครัง้ นี้ได้คดิ วิธแี ละกระบวนการในการผลิตให้ผทู้ ใ่ี ช้เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก มีความเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้โดยง่าย
และช่ ว ยลดระยะเวลาในการผลิต ไบโอดีเ ซลเหมาะกับ ชุ มชนเกษตรที่ต้องการใช้น้ า มันไบโอดีเ ซลกับเครื่อ งยนต์
การเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนในส่วนของเชือ้ เพลิงได้
โดยเครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซลขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ขนาด 20 litersต่อครัง้ ใช้น้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้วในการผลิต
เป็ นน้ามันไบโอดีเซล มีขบวนการผลิตน้ามันไบโอดีเซลทีง่ ่ายและชุมชนสามารถเข้าใจและทาเองได้ และช่วยลดระยะเวลา
ในขบวนการทางานของเครื่องเมื่อเปรีบยเทียบกับแบบเดิม และน้ามันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตได้สามารถนามาใช้กบั เครื่องยนต์
เล็กได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

ภาพที่ 1 แผนผังเครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล
T = อุปกรณ์ควบคุมการทางานด้วยเวลา
9 = ใบกวน
1 = ฮีตเตอร์
10 = ถังเก็บน้ามันไบโอดีเซล
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2 = ถังต้มไล่ความชืน้
3 = ถังกวน
4 = เทอร์โมคัปเปิ้ ล
5 = ถังกลีเซอรีน
6 = ถังสารเร่งปฏิกริ ยิ า
7 = มอเตอร์
8 = ถังน้าล้างไบโอดีเซล

11= วาล์วเปิ ด-ปิ ด
12 = ฝาปิ ดถังกวน
13 = อุปกรณ์วดั อุณหภูมิ
14= ถังแลกเปลีย่ นความร้อน

ภาพที่ 2 ถังแลกเปลีย่ นความร้อน
จากภาพที่ 2 เป็ นการออกแบบถังแลกเปลีย่ นความร้อน [4]เพื่อช่วยลดอุณหภูมนิ ้ ามันเมื่อต้มไล่ความชืน้ เสร็จ
ก่อนทาปฏิกริ ยิ า เพื่อลดระยะเวลาของขบวนการผลิตไบโอดีเซล ลักษณะการแลกเปลีย่ นความร้อน โดยน้ ามันทีผ่ ่าน
การต้มไล่ความชืน้ จากถังที่ 2 จะถูกส่งเข้าถังแลกเปลี่ยนความร้อนลักษณะการไหลแบบสวนทางกัน (Counter Flow)
ขณะที่ต้มไล่ความชืน้ ของน้ ามัน อุณหภูมจิ ะอยู่ท่ปี ระมาณ 100 oC น้ ามันร้อนจะถูกดูดผ่านถังแลกเปลีย่ นความร้อน
อุณหภูมขิ องน้ามันทางด้านขาออกจะลดลงเหลือ 55-60 oC ก่อนส่งเข้าไปในถังทาปฏิกริ ยิ าในถังกวน

ภาพที่ 3 อุณหภูมแิ ตกต่างระหว่างน้ากับน้ามันไหลแบบสวนทางกัน
อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนใช้ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
2.2 cm ขดเป็ นวงกลมความยาวของท่อทองแดง 11.73 m หาได้จาก
A

=

Q
Tln U
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(1)

คือ ค่าแตกต่างของอุณหภูมเิ ฉลีย่

T
ln

คือ สัมประสิทธิการถ่
์ ายเทความร้อน

U

=

Tln

To  TL

 To
ln 
 T
 L

คือ ค่าแตกต่างอุณหภูมดิ า้ นร้อน

T
0

คือ ค่าแตกต่างอุณหภูมดิ า้ นเย็น

T
L

U =

1
1
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h
oil
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w
h
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oil

(3)

2k

คือ สัมประสิทธิการพาความร้
อนของน้า
์
คือ สัมประสิทธิการพาความร้
อนของน้ามัน
์
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w
w
w

=

m
Cp
T
oil
oil
oil

(4)

คือ ค่าความร้อนสูญเสีย
คือ ค่าแตกต่างอุณหภูมนิ ้า

Q
T
w

คือ ค่าแตกต่างอุณหภูมนิ ้ามัน

T
oil

Tln

73  42

=

 73 

 42 

= 56.08 oC

ln 

แทนค่า A =

4773watt
o

(56.87 C )(114.43w / m

2o

= 0.737 m2
C)

A คือ พืน
้ ทีภ่ ายในท่อ
L คือ ความยาวท่อ
L=

=

= 11.73 m

ดังนัน้ จากการคานวณได้ความยาวของท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.02 m ของอุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อนจากอุณหภูมนิ ้ามัน 100 oC ลดลงเหลือ 60 oC ได้ความยาวของท่อทองแดงยาวทัง้ หมด 11.73 m นามาทาเป็ น
ขดวงกลมบรรจุไว้ในอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน
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ภาพที่ 4 เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กแบบอัตโนมัตพิ ร้อมใช้งาน
ขัน้ ตอนการไตรเตรท
1. ละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 1 g ลงในน้ากลัน่ 1 Liters ดังนัน้ จะได้สารละลายทีค่ วามเข้มข้น 0.1
2. ละลายน้ามันพืชทีใ่ ช้แล้ว 1 mL ลงในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (โพรพานอล) 10 mL ให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
3. หยดสารละลายข้อ 1 ลงในสารละลายข้อ 2 ทีละหยด แล้ววัดค่า pH โดยใช้กระดาษลิตมัสละเอียด จนได้
pH ทีป่ ระมาณ 8-9 จึงหยุด
4. นับปริมาตร mL ของสารละลายข้อ 1 ทีห่ ยดลงไป เพื่อคานวณหาปริมาณโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์
ดังนัน้ จากการทาการไตรเตรทน้ามันพืชทีใ่ ช้แล้วเราจะใช้ปริมาณโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 200 g ผสมกับเมทา
นอล 5 liter เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตทีใ่ ช้แบบอัตโนมัติ และแบบกึง่ อัตโนมัติ
ตารางที่ 1 ตารางค่ามาตรฐานน้ามันไบโอดีเซล [8]
ค่ามาตรฐาน
ค่า Ph
จุดวาบ
ความ
น้ามัน
ไฟ
ถ่วงจาเพาะ
7
130
0.86-0.89
ไบโอดีเซล
จุดวาบไฟ(Flash Point) คือการหาค่าจุดทีอ่ ุณหภูมติ ่าสุดของน้ามันทีท่ าให้เกิดไอน้ามันเป็ นปริมาณมากพอ และเมื่อ
สัมผัสเปลวไฟก็จะลุกไหม้ทนั ที [8]
จุดวาบไฟ (flash point)โดยปกติมาตรฐานจะอยู่ท่ี 130 oC ถ้าหากสูงกว่านี้ คือเป็ น 150 oC หรือ 170 oC จะทาให้รถ
สตาร์ทติดยาก[5]
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ผลการศึกษา
จากการศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 2 แบบ คือ การทดลองจากการผลิตแบบอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับ
การทดลองจากการผลิตแบบกึง่ อัตโนมัติ มีผลดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางผลการทดลองจากการผลิตแบบอัตโนมัติ
การทดลอง
ปริมาณ
กลีเซอรีน น้ามันไบ เวลา ค่า จุดวาบไฟ
o
(L)
C
น้ามันเก่าที่
โอดีเซล (hr) pH
ครัง้ ที่
(L)
ใช้(L)
1

20

4.7

14.3

5

7

129

2

20

4.5

14.9

5

7

130

3

20

4.6

14.5

5

7

135

4

20

4.7

14.7

5

7

125

ค่าเฉลีย่

20

4.63

14.6

5

7

130

คิดปริมาณเปอร์เซ็นต์ ของน้ามันทีไ่ ด้จากการผลิตจากน้ามันพืชใช้แล้วกับสารเร่ง ของการผลิตแบบอัตโนมัติ
น้ามันพืช + สารเร่ง ซึง่ เท่ากับ 20+5 = 25 liter คิดเป็ น 100%
น้ามันทีผ่ ลิตได้ + กลีเซอรีน ซึง่ เท่ากับ 14.6+4.63 = 19.23 liter
ปริมาณน้ามันไบโอดีเซล (14.6/20)*100 = 73%
ตารางที่ 3 ตารางผลการทดลองจากการผลิตแบบกึง่ อัตโนมัติ
การทดลอง

กลีเซอลีน

ครัง้ ที่

ปริมาณ
น้ามันเก่าที่
ใช้(L)

1

20

2

(L)

น้ามันไบ เวลา
โอดีเซล (hr)

ค่า

จุดวาบไฟ

pH

C

o

4.7

(L)
13.5

10

7

159

20

4.6

13.7

12

7

152

3

20

5.5

12.5

11

7

150

4

20

4.6

13.2

11

7

155

ค่าเฉลีย่

20

4.85

13.23

11

7
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คิดปริมาณเปอร์เซนต์ของน้ามันทีไ่ ด้จากการผลิต/น้ามันพืชใช้แล้วกับสารเร่ง ของการผลิตแบบควบคุมการ
ทางานด้วยตนเอง
น้ามันพืช + สารเร่ง เท่ากับ 20+5 = 25 liter
คิดเป็ น 100%
น้ามันทีผ่ ลิตได้ + กลีเซอรีน เท่ากับ 13.23+4.85
= 18.08 liter
ปริมาณน้ามันไบโอดีเซล (13.23/20)*100 = 66 %
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ภาพที่ 5 ให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้าน ต.ปา่ อ้อดอนชัย
กิจกรรมการบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องไบโอดีเซล แก่ชาวบ้าน ต.ป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย พร้อมทาการ
สาธิตและบรรยายเกี่ยวกับอุ ปกรณ์ และกระบวนการ ประโยชน์ จากการใช้เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก และให้
ชาวบ้านทาการทดลองใช้เครื่องผลิตไบโอดีเซลเพื่อความเข้าใจ แล้วชาวบ้านนาความรูท้ ไ่ี ด้ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้
เองในกลุ่มชุมชน โดยนาน้ ามันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตได้ไปใช้กบั เครื่องยนต์การเกษตร เพื่ อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงาน

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากงานวิจยั ได้ศกึ ษาการออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก จากการผลิตทุกขัน้ ตอนทีใ่ ช้คนเป็ น
ผูด้ แู ลขบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน แล้วนามาพัฒนาให้เป็ นแบบอัตโนมัติ และเพิม่ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนของน้า มัน
ก่อนทีจ่ ะทาปฏิกริ ยิ าเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทางานของเครื่องจากเดิมใช้เวลาประมาณ 10 ชัวโมงต่
่
อครัง้ เมื่อใช้
อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนแล้วใช้เวลาในการทางานของเครื่องเหลือ 5 ชัวโมงต่
่
อครัง้ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล
ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จากน้ า มันพืชที่ใช้แล้วในชุมชน โดยการออกแบบให้มกี ระบวนการผลิตน้ ามันไบโอ
ดีเซลแบบอัตโนมัตทิ ุกกระบวนการ มีกาลังการผลิต 20 liter/ครัง้ ซึง่ ในการทดลองเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กแบบ
อัตโนมัตนิ นั ้ เริม่ จากการเก็บผลจากการทดลองแบบใช้คนในการควบคุมทุกขัน้ ตอนเรียกว่าแบบกึง่ อั ตโนมัตไิ ด้ผลการ
ทดลองคือ ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซลทีไ่ ด้มปี ริมาณ 13.23 liter คิดเป็ น 66% ปริมาณกรีเซอลีนทีไ่ ด้ 4.85 liter(24.25%)
สูญเสีย 9.75% คุณภาพของน้ามัน ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 154 oC และการผลิตแบบอัตโนมัตทิ ุกขัน้ ตอนโดยตัง้ ระบบให้
เป็ นแบบอัตโนมัติ ผลการทดลองคือ ปริมาณน้ ามันไบโอดีเซลทีไ่ ด้มปี ริมาณ 14.6 liter คิดเป็ น 73% ปริมาณกรีเซอลีนที่
ได้ 4.65 liter(23.25%) สูญเสีย 3.75% คุณภาพของน้ามัน ค่า ph = 7 จุดวาปไฟ = 130 oC ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าขบวนการผลิต
ทีใ่ ช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัตมิ คี วามแม่ นยาดีกว่าและค่าสูญเสียจะน้อยกว่าแบบใช้คน
ควบคุม

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยเชียงรายทีใ่ ห้ทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก
และ
ขอขอบคุณผูน้ าชุมชนและชาวบ้าน ต.ปา่ อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ทีใ่ ห้ความสนใจและนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปผลิต
น้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กบั เครื่องยนต์การเกษตรในชุมชน
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การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบลูกสูบทางานสองด้าน
Performance Test of a Double-Acting Stirling Engine
พิเชฎฐ์ พรหมดวง1*, และบัญชา ค้งตระกูล1
Pichate Promduang1,* and Bancha Kongtragool1
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ ได้นาเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ ลงิ รูปแบบแกมม่าแบบลูกสูบกาลังทางานสองด้าน
โดยใช้หวั เผาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นแหล่งให้ความร้อน ผลการทดสอบเครื่องยนต์โดยใช้ค่าความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่
เครื่องยนต์ 3362.7 J/s หรือทีอ่ ุณหภูมสิ ารทางานในช่องร้อน 612 OC พบว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้สามารถผลิตแรงบิด
สูงสุดได้ประมาณ 0.96 Nm ที่ 66.7 rpm, ผลิตกาลังเพลาสูงสุดได้ประมาณ 9.623 W ที่ 78.8 rpm, และมีประสิทธิภาพ
ความร้อนเพลาประมาณ 0.286% ที่ 78.8 rpm
คาสาคัญ: เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องยนต์อากาศร้อน เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอก
Abstract
In this paper, performance of a double-acting, gamma-configuration Stirling engine powered by a
LPG burner is presented. Results from the performance testing with the actual heat input to the engine of
3362.7 J/s, or the hot-space temperature of 612 OC, indicate that the maximum torque is 0.96 Nm at 66.7
rpm, the maximum brake power is 9.623 W at 78.8 rpm, and the maximum brake thermal efficiency is
0.286% at 78.8 rpm, approximately.
Key words: Stirling engine, Hot-air engine, External-combustion engine

.

1

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หางดง เชียงใหม่
Automotive Technology, Faculty of Engineering, North-Chiang Mai University, Chiang Mai.
* Corresponding author e-mail: pichate@northcm.ac.th
1

556

บทนา
ทรัพยากรพลังงานฟอสซิลทีไ่ ด้จากปิ โตรเลียมเริม่ มีปริมาณจากัดในปจั จุบนั และมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนเป็ นสิง่ ทีข่ าดแคลนซึง่ จะหมดสิน้ ไปในอนาคต การหาแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานฟอสซิล จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะต้อง
ให้ความสนใจ นอกจากนี้การใช้พลังงานฟอสซิลโดยมีการเผาไหม้นนั ้ ยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอก นอกจากจะสามารถใช้พลังงานความร้อนได้หลากหลายชนิดแล้ว ยังสามารถ
ควบคุมให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอีกด้วย ดังนัน้ การพัฒนาเครื่องยนต์
ความร้อนทีเ่ ป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกซึง่ สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็ นประโยชน์ต่อการแก้วกิ ฤตพลังงาน
และสิง่ แวดล้อมในอนาคต
การวิจยั นี้เกิดขึน้ จากแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีส่ ามารถนาไปใช้ได้ในการผลิตกาลังกล
โดยเครื่องยนต์ความร้อนทีจ่ ะพัฒนาขึน้ นี้ตอ้ งไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นแหล่ง
พลังงานป้อนเข้า ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นอกจากจะมีส่วนช่วยในการอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นปญั หาหลักของโลก
ในปจั จุบนั แล้วยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้านพลังงานทางเลือกอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีจงึ มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ (Stirling engine)
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกชนิดหนึ่ง เครื่องยนต์ชนิดนี้สามารถใช้เชือ้ เพลิงจากการ
เผาไหม้เชือ้ เพลิงได้แทบทุกชนิดรวมทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนัน้ จึงสามารถทาให้เกิดการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์ได้ง่ายกว่า
เครื่องยนต์สนั ดาปภายในทัวไป
่ โดยเฉพาะเมื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นเชือ้ เพลิงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ออกมาเลย
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องแรกถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1816 และได้มกี ารศึกษาวิจยั ตลอดจนมาถึงปจั จุบนั ใน
ต่างประเทศได้มกี ารศึกษาวิจยั กันอย่างจริงจังแพร่หลายจนได้มกี ารนาไปใช้เป็ นเครื่องต้นกาลังในสถานีอวกาศทดแทน
เซลแสงอาทิตย์ สาหรับในประเทศไทยการศึกษาวิจยั ในเรื่องนี้มนี ้อยมาก อาจเป็ นเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่คุน้ เคย
กับเครื่องยนต์ชนิดนี้ในขณะทีก่ ารศึกษาวิจยั ในต่างประเทศได้กระทากันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยต่างๆ การขาดการศึกษาวิจยั และเทคโนโลยีทางด้านนี้จะทาให้เกิดผลเสียใน
อนาคต ซึง่ จะมีผลอย่างมากจากการขาดแคลนเชือ้ เพลิงฟอสซิลและความเข้มงวดในเรื่องของผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จะเป็ นเครื่องยนต์ท่มี ปี ระสิทธิภาพความร้อนสูงได้กต็ ้องอาศัยอุปกรณ์ในการเก็บสะสม
พลังงานความร้อนไว้ภายในซึ่งเรียกว่ารีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) ถ้ารีเจนเนอเรเตอร์มปี ระสิทธิผล 100%
ประสิท ธิภาพของวัฏ จักรสเตอร์ลิงจะเท่ากับวัฏจักรคาร์โนต์ (Carnot cycle) ซึ่งเป็ นเครื่องยนต์ความร้อนที่มี
ประสิทธิภาพความร้อนสูงสุดทางทฤษฎี แต่ในความเป็ นจริงแล้วปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดสามารถสร้างเครื่องยนต์คาร์โนต์
ขึน้ มาใช้งานจริงๆได้ ดังนัน้ การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จึงเป็ นหนทางนาไปสู่การสร้างเครื่องยนต์
ความร้อนให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้
จากลักษณะเด่นต่างๆ ทีก่ ล่าวมาแล้วนี้เป็ นเหตุผลที่เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ สมควรจะถูกศึกษาในรายละเอียด
ต่างๆ รอบด้าน เพื่อพัฒนาไปสูก่ ารผลิตพลังงานอย่างยังยื
่ นจากแหล่งพลังงานทดแทนและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสูภ่ าค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในขัน้ ต่อไป
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์หลัก ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบลูกสูบกาลังทางานสองด้าน
(Double-acting power piston) รูปลักษณะแกมม่า (Gamma-configuration) ที่มอี ตั ราส่วนการอัด (Compression
ratio) ของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เป็ น 1.5:1 ใช้อากาศเป็ นสารทางาน ใช้หวั เผาก๊าซ (Gas burner) เป็ นแหล่งความร้อน
ภายนอกเพื่อความสะดวกในการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร
การศึกษาวิจยั ของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในประเทศไทย เท่าทีค่ น้ พบ เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2526 [1] ถึงปจั จุบนั
มีงานศึกษาวิจยั ไม่น้อยกว่า 60 ชิน้ บางส่วนของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ มี
ดังต่อไปนี้
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ในปี พ.ศ. 2550 บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ [2] ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่ าโดยใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิงจานวนสองเครื่อง เครื่องยนต์
เครื่องแรกเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องที่สองเป็ นเครื่องยนต์แบบ
ลูกสูบกาลังสีล่ กู ลูกสูบกาลังของเครื่องยนต์ทงั ้ สองเครื่องเป็ นลูกสูบแบบทางานด้านเดียว
ในปี พ.ศ. 2550 บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ [3] ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่า โดยใช้เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เป็ นเชือ้ แหล่งให้ความร้อน เครื่องยนต์ท่ี
ทดสอบเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังคู่
ในปี พ.ศ. 2551 บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ [4] ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่ า โดยใช้เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เป็ นแหล่งให้ความร้อน เครื่องยนต์ท่ี
ทดสอบเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังสีล่ กู
ในปี พ.ศ. 2551 บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ [5] ได้เสนอผลการทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบ
ใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่าขนาดเล็กเป็ นต้นกาลังขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ตวั รวมรังสีอาทิตย์แบบ
จานพาราโบลาเป็ นแหล่งให้พลังงาน ผลจากการทดสอบพบว่ากาลังทีไ่ ด้และประสิทธิภาพจะเพิม่ มากขึน้ ตามค่าความ
เข้มของรังสีตรงทีข่ นานกับแกนของจานพาราโบลา

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. เครือ่ งยนต์
ภาพที่ 1 เป็ นแผนภาพแสดงเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบแกมม่าแบบลูกสูบกาลังทางานสองด้าน พารามิเตอร์ใน
การออกแบบทีส่ าคัญของเครื่องยนต์แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ในการออกแบบทีส่ าคัญ
รายการ
ความโตของกระบอกสูบเคลื่อนย้าย
ช่วงชักของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ปริมาตรกวาดของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ความโตของกระบอกสูบกาลัง
ช่วงชักของลูกสูบกาลัง
ปริมาตรกวาดของลูกสูบกาลัง
อัตราส่วนการอัด
มุมล่วงหน้า

ขนาด
107 mm
100 mm
899.2 cc
87 mm
100 mm
594.5 cc
1.5
90 องศา

Flywheel

Main shaft

Power piston
connecting rod
Power piston

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
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Displacer
connecting rod
Displacer

2. อุปกรณ์และเครือ่ งมือวัดที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. Rope brake dynamometer สาหรับวัดแรงบิดของเครื่องยนต์ประกอบด้วยตาชังสปริ
่ ง, น้ าหนักถ่วง,
สายรัด, และโครงสร้างรองรับอุปกรณ์
2. ชุดวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ประกอบด้วย Proximity sensor และ Digital indicator และ
โครงสร้างรองรับอุปกรณ์
3. ระบบให้ความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติเหลวประกอบด้วยหัวเผาก๊าซ (Gas burner), ถังก๊าซ, อุปกรณ์
ปรับความดันของก๊าซ และเครื่องวัดความดันของก๊าซทีจ่ ่ายให้หวั เผาก๊าซ
4. ชุดวัดความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงประกอบด้วยตาชังอี
่ เล็กทรอนิก และนาฬิกาจับเวลา
5. ระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ประกอบด้วยถังเก็บน้ าเย็น, ถังพักน้ าร้อน, อุปกรณ์ควบคุม
ระดับน้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของน้า, เครื่องสูบน้า, ระบบท่อและวาวล์
6. ชุดวัดอุณหภูมขิ องเครื่องยนต์และน้าระบายความร้อนประกอบด้วย K-type thermocouple สาหรับวัด
อุณหภูมขิ องฝาสูบด้านร้อน, T-type thermocouple และ Digital indicator สาหรับวัดอุณหภูมขิ องฝาสูบด้านเย็นและ
อุณหภูมขิ องน้าระบายความร้อน
3.การทดสอบเครือ่ งยนต์
การทดสอบเครื่องยนต์แบ่งออกเป็ น 2 การทดสอบคือ
3.1. การทดสอบหาความร้อนที่ ป้อนให้แก่สารทางาน เนื่องจากค่าความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่เครื่องยนต์
ไม่สามารถวัดได้ในขณะทีเ่ ครื่องยนต์ทางาน จึงต้องทดสอบก่อนทีจ่ ะทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนทีป่ ้ อน
ให้แก่เ ครื่องยนต์จริง ในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และนาไปใช้ใ นการค านวณหาประสิทธิภาพความร้อนของ
เครื่องยนต์
3.2. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ จะทาหลังจากทีท่ ราบค่าความร้อนป้อนเข้าทีเ่ หมาะสมแล้ว
การทดสอบสมรรถนะจะทาเฉพาะการทดสอบหากาลังเพลาของเครื่องยนต์เท่านัน้
3.1 การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางาน
ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายของการทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์ วิธที าการทดสอบมีลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ นากระบอกสูบเคลื่อนย้ายมาชังน
่ ้ าหนักรวมกับน้ าสะอาดที่
บรรจุอยู่เต็มช่องร้อน แล้วหักน้ าหนักตัวเปล่าของกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกก็จะทราบจานวนน้ าที่ใช้ในการทดสอบ
คือ 2.142 kg
นากระบอกสูบ เคลื่อนย้ายมาวางบนโครงทดสอบ โดยยึดกระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายอยู่ห่างจากหัวเผาก๊าซเท่ากับระยะทีจ่ ะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ นาเธอร์โมคัปเปิ้ ลมาใส่ไว้
ในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย โดยให้ปลายของเธอร์โมคัปเปิ้ ลอยู่ทก่ี ง่ึ กลางของความลึกของช่องร้อน จัดให้เธอร์โมคัปเปิ้ ล
แต่ละตัวอยู่ห่างจากผนังของช่องร้อน เพื่อให้ได้อุณหภูมทิ ่แี ท้จริงโดยการเฉลี่ย ต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลเข้ากับอินดิเค
เตอร์ และเตรียมถังก๊าซทีจ่ ะใช้ในการทดสอบโดยมีตวั ปรับก๊าซติดอยู่กบั ถังด้วย
เตรียมน้าสะอาด 2.142 kg วางถังก๊าซลงบนตาชังอี
่ เล็กโทรนิก เปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั ปรับความดันของก๊าซใน
สายจ่ายให้อยู่ท่ี 1 bar จุดไฟทีห่ วั เผาก๊าซ อุ่นอุณหภูมขิ องกระบอกสูบเคลื่อนย้ายให้ได้ 50 OC แล้วจึงใส่น้ าทีเ่ ตรียมไว้
ลงไปในกระอกสูบเคลื่อนย้าย อ่านน้าหนักก๊าซจากตาชังอี
่ เล็กโทรนิก เริม่ ต้นการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมเิ ริม่ ต้นของ
น้ า จดบันทึกอุณหภูมขิ องน้ าทุก 1 นาที จนกระทังน
่ ้ ามีอุณหภูมสิ งู ถึงประมาณ 80 OC จึงหยุดการทดสอบ จดบันทึก
น้าหนักสุดท้ายของก๊าซจากตาชังอี
่ เล็กโทรนิก หยุดการจับเวลาและจดบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ ปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซที่
ถัง
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เอาเธอร์โมคัปเปิ้ ลออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย เทน้ าออกจากกระบอกสูบเคลื่อนย้าย รอให้กระบอกสูบ
เคลื่อนย้ายเย็น แล้วจึงทดสอบครัง้ ต่อไปทีค่ วามดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 0.8, 0.6, 0.4, และ 0.2 bar ตามลาดับ
เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว เปลีย่ นเป็ นกระบอกสูบเคลื่อนย้ายอีกกระบอกหนึ่ง แล้วดาเนินการทดสอบตามขัน้ ตอน
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น

ภาพที่ 2 การทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์

ภาพที่ 3 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์

3.2 การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
ผลจากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แสดงให้เห็นว่าได้ความร้อนป้อนเข้าสูงสุดทีค่ วามดันใน
สายจ่ายก๊าซ 1.0 bar หลังจากทราบค่าของความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แล้ว จึงทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์
โดยมีขนั ้ ตอนการทดสอบดังต่อไปนี้
จัดเตรียมเธอร์โมคัปเปิ้ ล, ตาชังสปริ
่ ง, น้าหนักถ่วง, เชือก, นาฬิกาจับเวลา, ชุดเครื่องวัดความเร็วรอบ, เครื่อง
อ่านอุณหภูมิ แล้วติดตัง้ เข้ากับเครื่องยนต์ (ดูภาพที่ 3) ต่อน้ าระบายความร้อนเข้าให้หมุนเวียนเข้าไปในช่องน้ าระบาย
ความร้อนของเครื่องยนต์
ติดตัง้ หัวเผาก๊าซ วางถังก๊าซลงบนตาชังอี
่ เล็กโทรนิก เปิ ดลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั ปรับความดันของก๊าซในสายจ่าย
ให้อยู่ท่ี 1.0 bar แล้วจุดไฟที่หวั เผาก๊า ซ แล้วปรับอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนให้คงที่ จดบันทึกค่าของ
อุณหภูมเิ ริม่ ต้นทัง้ หมด เริม่ ต้นการจับเวลา จากนัน้ จึงจดบันทึกค่าของอุณหภูมทิ งั ้ หมดทุก 1 นาที จนกระทังอุ
่ ณหภูมิ
O
ของสารทางานในช่องร้อนสูงประมาณ 600 C แล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยยังคงจดบันทึกค่าของอุณหภูมติ ่อเนื่อง
และเพิม่ การจดบันทึกค่าของความเร็วรอบทุก 1 นาทีพร้อมกันด้วย
สังเกตค่าอุณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อน ถ้าไม่เท่ากันทัง้ สองกระบอกสู บต้องปรับเปลวไฟทีห่ วั เผาหรือ
ปรับอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนช่วย เพื่อให้อุณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนเท่ากันทัง้ สองกระบอกสูบ
เมื่อสังเกตเห็นว่าค่าของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบเริม่ จะคงที่ ก็แสดงว่าการทางานของเครื่องยนต์เริม่ เข้าสูส่ ภาวะคงตัว
แล้ว นาตาชังสปริ
่ งมาแขวน แล้วนาเชือกมาคล้องกับล้อตุนกาลัง
เริม่ แขวนน้าหนักถ่วงทีละ 1 N แล้วจดบันทึกค่าแรงดึงจากตาชังสปริ
่ งและค่าความเร็วรอบทุกครัง้ ทีถ่ ่วง
น้าหนัก จนกระทังเครื
่ ่องยนต์หยุด อ่านค่าน้าหนักก๊าซสุดท้าย หยุดการจับเวลา จดบันทึกอุณหภูมสิ ดุ ท้ายทัง้ หมด ปิ ด
ลิน้ จ่ายก๊าซทีถ่ งั วัดอัตราการไหลของน้าระบายความร้อน โดยใช้ Beaker และนาฬิกาจับเวลา ทา 3 ครัง้ เพื่อนามาหา
ค่าเฉลีย่
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ผลการศึกษา
1. ความร้อนป้ อนเข้าเครือ่ งยนต์
ข้อ มู ล จากการทดสอบหาความร้ อ นป้ อนเข้า เครื่อ งยนต์ ใ นชัน้ แรกจะน ามาเขีย นเป็ น กราฟที่แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมขิ องน้าทีด่ ดู ซับความร้อนจากหัวเผาก๊าซกับเวลาในการเพิม่ อุณหภูมิ การทดสอบนี้ทา 5
ครัง้ โดยค่าความดันในท่อจ่ายก๊าซเป็ น 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1.0 bar ทัง้ สองกระบอกสูบ โดยได้กราฟดังแสดงไว้ใน
ภาพที่ 4 ซึง่ เพื่อความกระชับจึงแสดงไว้เฉพาะที่ 1.0 bar เท่านัน้
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ภาพที่ 4 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ มื่อค่าความดันในสายจ่ายก๊าซเป็ น 1 bar
สิง่ ทีต่ อ้ งการจากกราฟนี้คอื อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ ซึง่ แสดงด้วยความชันของเส้นกราฟนัน่ เอง นาอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ปคานวณหาความร้อนทีน่ ้าดูดซับไว้ได้จาก
q in  m w c p, w

T
t

(1)

เมื่อ m w คือมวลของน้ าทีใ่ ช้ในการดูดซับความร้อน (2.142 kg), cp, w คือค่าความร้อนจาเพาะของน้ า (4187 J/kg K),
่ ขึน้ ของอุณหภูมิ (OC/s) ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิงก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจะคานวณได้
T / t คืออัตราการเพิม
จาก
(2)
q f  mf LHVLPG
เมื่อ m f คืออัตราการไหลของก๊าซ (kg/s), LHVLPG คือค่าความร้อนค่าต่ าของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (46 MJ/kg)
ประสิทธิภาพของแหล่งให้ความร้อน ซึง่ ในการทดลองนี้เป็ นหัวเผาก๊าซ จะหาได้จาก
(3)
EH  qin / qf
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่าของความร้อนที่ป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความดันในท่อจ่ายก๊าซเป็ น
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1 bar ถูกนามาสรุปไว้ในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์จากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์
P
กระบอกสูบ 1
mf
qf
qin
EH
mf
ΔT/Δt
1.0
0.21938 10091.3 12.4381 1557.1 15.43 0.208905
0.8
0.20023 9210.4 11.6398 1457.2 15.82 0.191509
0.6
0.20023 8001.4 11.2667 1410.5 17.63 0.191122
0.4
0.14200 6531.8 10.2461 1282.7 19.64 0.138331
0.2
0.09939 4572.0 8.1491 1020.2 22.31 0.104812
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กระบอกสูบ 2
qf
ΔT/Δt
9609.6 14.4230
8809.4 12.8750
8791.6 12.1037
6363.2 10.1404
4821.4 8.7290

qin
1805.6
1611.8
1515.3
1269.5
1092.8

EH
18.79
18.30
17.24
19.95
22.67

จะสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความดันในสายจ่ายก๊าซกับอัตราการไหลของก๊าซได้จากตารางที่ 2 ซึง่ จะเห็น
ได้ว่าอัตราการไหลของก๊าซจะเพิม่ มากขึน้ เมื่อความดันในสายจ่ายก๊าซสูงเพิม่ มากขึน้
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนทีป่ ้ อนเข้าเครื่องยนต์กบั ความดันในสายจ่ายก๊าซ จะเห็นได้ว่า
ความร้อ นที่ป้ อ นเข้า สู่เ ครื่อ งยนต์ นัน้ ขึ้น อยู่ก ับ ความดัน ในสายจ่ า ยก๊ า ซเช่ น เดีย วกัน โดยความร้อ นที่ป้ อนเข้า สู่
เครื่องยนต์จะมีค่าสูงสุดทีค่ ่าความดันก๊าซในสายจ่าย 1.0 bar ดังนัน้ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์จงึ ใช้ค่าความ
ร้อนป้อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์สงู สุดเป็ น 1805.6 + 1557.1 = 3362.7 J/s หรือทีค่ ่าความดันในท่อจ่ายก๊าซเป็ น 1.0 bar
2. สมรรถนะของเครือ่ งยนต์
ผลลัพธ์จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ แสดงอยู่ในภาพที่ 14 และภาพที่ 15
ภาพที่ 5 แสดงกราฟในช่วงก่ อนการให้ภาระแก่ เครื่องยนต์ เป็ นเส้นกราฟในการเพิ่ม อุณหภูมิ (Heat-up
curve) และเส้นกราฟในการเพิม่ ความเร็วรอบ (Start-up curve) จากรูปนี้จะเห็นได้ว่าในระหว่างการเริม่ ให้ความร้อน
ช่วงแรกอุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงจากนัน้ ก็จะเข้าสู่สถานะคงตัว คือความเร็วค่อนข้างจะคงที่ และเส้นกราฟในการ
เพิม่ ความเร็วรอบก็มคี ุณลักษณะในทานองเดียวกัน
ผลลัทธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อให้ภาระกับเครื่องยนต์ต้องใช้การคานวณดังนี้ แรงบิด
ของเครื่อง ยนต์จะคานวณได้จาก
(4)
Mt  (S  W)R
เมื่อ S คือแรงดึงทีอ่ ่านได้จากตาชังสปริ
่ ง (N), W คือน้ าหนักถ่วง (N), R คือรัศมีของเบรกดรัม (m) กาลัง
เพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จาก
P = 2Mt n
เมื่อ n คือความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rps) ประสิทธิภาพความร้อนเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จาก
P
EB =
(5)
qin
จากภาพที่ 6 จะเห็น ได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ นัน้ แปรผกผัน แทบจะเป็ นเส้นตรงกับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ ส่วนกาลังเพลาของเครื่องยนต์นนั ้ จะเพิม่ มากขึน้ ในช่วงแรกทีค่ วามเร็วรอบต่าจนมีค่าสูงสุดจากนัน้ จะมีคา่ ลด
น้อยลงอย่างรวดเร็วเมื่อความเร็วรอบเพิม่ มากขึน้ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่า ความฝืดนัน้ จะเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
เมื่อความเร็วสูงมากขึ้น และที่ความเร็วตัวเปล่า (ซึ่งเป็ นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ กาลังของเครื่องยนต์เท่ากับกาลังที่
สูญเสียไปกับความฝืดพอดี
เนื่องจากประสิทธิภาพความร้อนเพราะคานวณได้จากกาลังเพลาหารด้วยความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ซง่ึ มี
ค่าคงที่ ดังนัน้ เส้นกราฟของประสิทธิภาพความร้อนจึงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับเส้นกราฟของกาลังเพลา
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ภาพที่ 5 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบ

140

ภาพที่ 6 สมรรถนะของเครื่องยนต์
562

160

Brake thermal efficiency, %

.30

200
500

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการทดสอบเครื่องยนต์พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีส่ ร้างขึน้ มานี้สามารถผลิตแรงบิดสูงสุดได้ประมาณ 0.96
Nm ที่ 66.7 rpm, ผลิตกาลังเพลาสูงสุดได้ประมาณ 9.623 W ที่ 78.8 rpm, และมีประสิทธิภาพความร้อนเพลาประมาณ
0.286% ที่ 78.8 rpm โดยใช้พลังงานความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ 3362.7 J/s ทาให้อุณหภูมขิ องสารทางานในช่อง
ร้อนกับช่องเย็นเป็ น 612 OC และ 139 OC โดยประมาณ ตามลาดับ
ประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์ค่อนข้างต่ า เนื่องจากเป็ นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซึง่ ความฝื ดจะส่งผล
กระทบในอัตราที่สงู กว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และความหนาของผนังกระบอกสูบจะกลายเป็ นหนามากเมื่อเทียบกับ
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ทาให้เกิดความต้านทานการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าด้วย นอกจากนี้
เนื่องจากกระบอกสูบเคลื่อนย้ายมีลกั ษณะยาวและมีพน้ื ทีร่ บั ความร้อนด้านฝาสูบร้อนค่อนข้างน้อยจึงทาให้ถ่ายเทความ
ร้อนให้กบั สารทางานได้น้อยอีกด้วย
แม้ว่าตัวเลขของสมรรถนะทีไ่ ด้รบั ของเครื่องยนต์น้ีจะต่ า แต่เมื่อคิดว่างานวิจยั นี้จะเป็ นจุดเริม่ ต้นสาหรับการ
พัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีจ่ ะสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคต งานวิจยั นี้กจ็ ะมีคุณค่าตามจุดประสงค์
ทีต่ งั ้ ไว้
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สมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบความแตกต่างของอุณหภูมิตา่ ลูกสูบกาลังทางาน
สองด้านที่ใช้รงั สีอาทิ ตย์จาลองและตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบเป็ นแหล่งให้ความร้อน
Performance of a double-acting low temperature differential Stirling engine
using simulated solar radiation and a flat-plate collector as a heat source
กรยุทธ ตะพาบน้า1 และ บัญชา ค้งตระกูล1
Kornyuht Tapubnum1 and Bancha Kongtragool1
บทคัดย่อ
ในบทความนี้น้ี ได้นาเสนอสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบแกมม่าทีใ่ ช้ลูกสูบกาลังทางานสองด้าน
ในขนาดระดับห้องปฎิบตั กิ าร การทดสอบเครื่องยนต์เพื่อเป็ นการศึกษาในเชิงการทดลองใช้แหล่งให้ความร้อนในการ
ทดสอบเครื่องยนต์คอื เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์ซง่ึ สร้างจากหลอดฮาโลเจนจานวนสีห่ ลอดร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบ ผลลัพธ์จาการทดสอบเครื่องยนต์โดยใช้รงั สีอาทิตย์จาลองทีม่ คี วามเข้ม 9317 W/m2 จากเครื่องจาลองรังสี
อาทิตย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบชีใ้ ห้เห็นว่าเครื่องยนต์เดียวกันนี้สามารถผลิตแรงบิดสูงสุดได้ประมาณ
0.6 Nm ที่ 39 rpm, ผลิตกาลังเพลาสูงสุดได้ประมาณ 2.9 W ที่ 58 rpm, และมีประสิทธิภาพความร้อนเพลาประมาณ
0.32% ที่ 58 rpm โดยได้ความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ 901.5 J/s ทาให้อุณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนมีค่าเป็ น
235 OC
คาสาคัญ: เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องยนต์พลังแสงอาทิตย์ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์
Abstract
In this paper, performance of a laboratory-scaled, double-acting, gamma-configuration Stirling engine
was reported. The engine testing was carried-out, using a solar simulator made of four 1500 W halogen
lamps with a flat-plate solar collector, as heat sources. Results from the performance testing with the
simulated solar intensity of 9317 W/m2, from the solar simulator and a collector, or with the actual heat input
to the engine of 901.5 J/s and the hot-space temperature of 235 OC, indicated that the engine produced the
maximum torque of 0.6 Nm at 39 rpm, the maximum brake power of 2.9 W at 58 rpm, and the maximum
brake thermal efficiency of 0.32% at 58 rpm, approximately.
Key words: Stirling engine, Solar-powered Stirling engine, Solar collector
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บทนา
เป็ นที่ทราบกันดีแล้ว ว่าทรัพยากรพลังงานบรรพชีวินมีปริมาณจากัด และในปจั จุบนั มีปริมาณลดลงอย่า ง
ต่อเนื่องจนเป็ นสิง่ ทีข่ าดแคลนและจะหมดสิน้ ไปในอนาคต การหาแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานบรรพชีวนิ จึงเป็ นสิง่ ที่
ควรจะต้องให้ความสนใจ นอกจากนี้การใช้พลังงานบรรพชีวนิ โดยมีการเผาไหม้นนั ้ ยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มลพิษจากไอเสียของเครื่องยนต์สนั ดาปภายในทีใ่ ช้กบั ยานยนต์และเครื่องต้นกาลังของโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน
เครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกนอกจากจะสามารถใช้พลังงานความร้อนได้หลากหลายชนิดแล้ว ยังสามารถ
ควบคุมให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ง่ายกว่าเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอีกด้วย ดังนัน้ การพัฒนาเครื่องยนต์ความ
ร้อนที่เป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกซึ่งสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็ นประโยชน์ต่อการแก้วกิ ฤตพลังงานและ
สิง่ แวดล้อมในอนาคต
การวิจยั นี้เกิดขึน้ จากแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกทีส่ ามารถนาไปใช้ได้ในการผลิตกาลังกล
โดยเครื่องยนต์ความร้อนทีจ่ ะพัฒนาขึน้ นี้ตอ้ งไม่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมและสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นแหล่ง
พลังงานป้อนเข้า ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นอกจากจะมีส่วนช่วยในการอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นปญั หาหลักของโลก
ในปจั จุบนั แล้วยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้านพลังงานทางเลือกอีกด้วย ด้วยเหตุ น้ีจึงมุ่งความสนใจไปที่
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ พลังแสงอาทิตย์ (Solar-powered Stirling engine)
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เป็ นเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกชนิดหนึ่ง เครื่องยนต์ชนิดนี้สามารถใช้เชือ้ เพลิงจากการ
เผาไหม้เชือ้ เพลิงได้แทบทุกชนิดรวมทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนัน้ จึงสามารถทาให้เกิดการเผาไหม้ท่สี มบูรณ์ได้ง่าย
กว่าเครื่องยนต์สนั ดาปภายในทัวไป
่ โดยเฉพาะเมื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นเชื้อเพลิงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ
ออกมาเลย
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เครื่องแรกถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1816 และได้มกี ารศึกษาวิจยั ตลอดจนมาถึงปจั จุบนั ใน
ต่างประเทศได้มกี ารศึกษาวิจยั กันอย่างจริงจังแพร่หลายจนได้มกี ารนาไปใช้เป็ นเครื่องต้นกาลังในสถานีอวกาศทดแทน
เซลแสงอาทิตย์ สาหรับในประเทศไทยการศึกษาวิจยั ในเรื่องนี้มนี ้อยมาก อาจเป็ นเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่คุน้ เคย
กับเครื่องยนต์ชนิดนี้ในขณะทีก่ ารศึกษาวิจยั ในต่างประเทศได้กระทากันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยต่างๆ การขาดการศึกษาวิจยั และเทคโนโลยีทางด้านนี้จะทาให้เกิดผลเสียใน
อนาคต ซึ่งจะมีผลอย่างมากจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงบรรพชีวินและความเข้มงวดในเรื่อ งขอ งผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จะเป็ นเครื่องยนต์ท่มี ปี ระสิทธิภาพความร้อนสูงได้กต็ ้องอาศัยอุปกรณ์ในการเก็บสะสม
พลังงานความร้อนไว้ภายในซึ่งเรียกว่ารีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) ถ้ารีเจนเนอเรเตอร์มปี ระสิทธิผล 100%
ประสิท ธิภาพของวัฎจักรสเตอร์ลิงจะเท่ า กับวัฎจักรคาร์โนต์ (Carnot cycle) ซึ่ง เป็ นเครื่องยนต์ความร้อนที่มี
ประสิทธิภาพความร้อนสูงสุดทางทฤษฎี แต่ในความเป็ นจริงแล้วปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดสามารถสร้างเครื่องยนต์คาร์โนต์
ขึน้ มาใช้งานจริงๆได้ ดังนัน้ การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ จึงเป็ นหนทางนาไปสู่การสร้างเครื่องยนต์
ความร้อนให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดทีเ่ ป็ นไปได้
การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นงานกลโดยใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ นัน้ จะมีขนั ้ ตอนในการเปลี่ยนรูป
พลังงานน้อยขัน้ ตอนกว่าการใช้วฎั จักรแรงกิน (Rankine cycle) ทีใ่ ช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทัวไป
่ เมื่อนาตัวรวม
รังสีอาทิตย์ (Solar concentrator) มาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ โดยตรงจะทาให้ได้เครื่องยนต์พลังแสงอาทิตย์ทม่ี ี
ความซับซ้อนน้อยกว่าด้วย
จากลักษณะเด่นต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้เป็ นเหตุผลที่เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ สมควรจะถูกศึกษาในรายละเอียด
ต่างๆเมื่อทางานโดยใช้ตวั เก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collector) เป็ นแหล่งให้พลังงานความร้อน เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิต
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พลังงานอย่างยังยื
่ นจากแหล่งพลังงานทดแทนและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในขัน้
ต่อไป
วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั เป็ นการพัฒนาต้นแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ พลังแสงอาทิตย์แบบลูกสูบกาลัง
ทางานสองด้านทีใ่ ช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่ าทีม่ ขี นาดอยู่ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory scale) และศึกษา
สมรรถนะทางด้านการทดลอง โดยออกแบบสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในรูปแบบแกมม่าทีใ่ ช้ความแตกต่างของอุณหภูมิ
ต่าจานวน 1 เครื่องแล้วทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ต้นแบบนี้
สรุปสาระสาคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั ของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ในประเทศไทย เท่าทีค่ น้ พบ เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2526 [1] ถึงปจั จุบนั
มีงานศึกษาวิจยั ไม่น้อยกว่า 60 ชิน้ บางส่วนของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
มีดงั ต่อไปนี้
ในปี พ.ศ. 2550 [2] บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่ าโดยใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิงจานวนสองเครื่อง เครื่ องยนต์
เครื่องแรกเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังคู่ (Twin-power piston) ส่วนเครื่องยนต์เครื่องที่สองเป็ นเครื่องยนต์แบบ
ลูกสูบกาลังสีล่ กู ลูกสูบกาลังของเครื่องยนต์ทงั ้ สองเครื่องเป็ นลูกสูบแบบทางานด้านเดียว
ในปี พ.ศ. 2550 [2] บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่า โดยใช้เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เป็ นเชือ้ แหล่งให้ความร้อน เครื่องยนต์ท่ี
ทดสอบเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังคู่
ในปี พ.ศ. 2550 [2] ธวัชชัย ประชุม, ผาบุญ ไพศาล ธนากร และ สิทธิชยั ช่วงบุญศรี ได้ออกแบบ, สร้าง และ
ทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่าทีม่ ขี นาดความจุกระบอกสูบกาลังรวม 64 cc โดยใช้ฝาสูบทาจากวัสดุสามชนิด
คือ เหล็กกล้าไร้สนิม, อลูมเิ นียมและทองแดง โดยใช้หลอดไฟฟ้าฮาโลเจนขนาด 500 W จานวนหนึ่งหลอดเป็ นแหล่งให้
ความร้อน ผลจากการทดสอบพบว่ าเครื่องยนต์เครื่องนี้ให้กาลังเพลาสูงสุด 1.1926 W ที่ 156.4 rpm โดยใช้ฝาสูบ
เหล็กกล้าไร้สนิม
ในปี พ.ศ. 2550 [2] กวิน ศรีสวุ รรณ, ทวีศกั ดิ ์ จันทร์นาคา และ อนุ ชน ธันเมธารัตน์ ได้ออกแบบ, สร้าง และ
ทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบแกมม่าชนิดลูกสูบกาลังทางานสองด้านที่ มขี นาดความจุกระบอกสูบกาลัง 1271 cc
โดยใช้หลอดไฟฟ้าฮาโลเจนขนาด 1000 W จานวนสองหลอดเป็ นแหล่งให้ความร้อน ผลจากการทดสอบพบว่า
เครื่องยนต์เครื่องนี้ให้กาลังเพลาสูงสุด 1.3737 W ที่ 40.46 rpm
ในปี พ.ศ. 2551 [3] บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ ได้เสนอผลการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
สเตอร์ลงิ แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่ า โดยใช้เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เป็ นแหล่งให้ความร้อน เครื่องยนต์ท่ี
ทดสอบเป็ นเครื่องยนต์แบบลูกสูบกาลังสีล่ กู
ในปี พ.ศ. 2551 [3] บัญชา ค้งตระกูล และ สมชาย วงศ์วเิ ศษ ได้เสนอผลการทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
แบบใช้ความแตกต่างของอุณหภูมติ ่าขนาดเล็กเป็ นต้นกาลังขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ตวั รวมรังสีอาทิตย์
แบบจานพาราโบลาเป็ นแหล่งให้พลังงาน พบว่ากาลังที่ได้และประสิทธิภาพจะเพิม่ มากขึน้ ตามค่าความเข้มของรังสี
ตรงทีข่ นานกับแกนของจานพาราโบลา
ในปี 2551 [4] สุรชัย จิรชาคริต, บันเทิง ศิลป์สกุลสุข และ นัฐพล ปานพรหมมินทร์ ได้เสนอผลการทดสอบ
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบอัลฟาขนาดปริมาตรกวาด 5.03 cc ทีอ่ ุณหภูมริ ะหว่าง 540 OC-560OC โดยใช้ไดนาโมมิเตอร์
แบบเชือกรัด ได้กาลังสูงสุด 83 mW ที่ 300 rpm
ในปี 2552 [4] ชนะ ศรีคา และ อังคีร์ ศรีภคากร ได้เสนอผลการทดสอบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ แบบเบต้าทีใ่ ช้
ความแตกต่างของอุณหภูมปิ านกลางโดยใช้ฮตี เตอร์ไฟฟ้าเป็ นแหล่งพลังงานความร้อน พบว่าทีก่ าร
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วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
รายละเอียดของเครื่องทดลอง, อุปกรณ์และเครื่องมือทีส่ าคัญต่างๆทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้

(1) แผนภาพเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ

(2) ภาพถ่ายเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีส่ ร้างขึน้

ภาพที่ 1 เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีใช้ในการวิจยั
1. เครือ่ งยนต์
เป็ นเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบแกมม่าแบบลูกสูบกาลังทางานสองด้าน ตามรูปแบบเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ
อุณหภูมติ ่าตามรูปแบบของ [5] Kongtragool, B. and Wongwises, S. (2008). ได้ออกแบบให้ใช้วตั ถุดบิ และชิน้ ส่วน
มาตรฐานที่ห าได้ง่ ายทัวไปมากที
่
่สุด เพื่อ ให้สามารถถ่ า ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ภ าคเกษตรกรรมและชนบทได้ง่า ย
พารามิเตอร์ในการออกแบบที่สาคัญของเครื่องยนต์แสดงไว้ในตารางที่ 1 แผนภาพแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ทอ่ี อกแบบสามารถดูได้จากภาพที่ 1 (1) ส่วนภาพที่ 1 (2) นัน้ เป็ นภาพถ่ายแสดงเครื่องยนต์ทส่ี ร้างขึน้ เสร็จ
แล้ว
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ในการออกแบบทีส่ าคัญ
ความโตของกระบอกสูบเคลื่อนย้าย
ช่วงชักของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ปริมาตรกวาดของลูกสูบเคลื่อนย้าย
ความโตของกระบอกสูบกาลัง
ช่วงชักของลูกสูบกาลัง
ปริมาตรกวาดของลูกสูบกาลัง
อัตราส่วนการอัด
มุมล่วงหน้าระหว่างลูกสูบเคลื่อนย้ายกับลูกสูบกาลัง

214
110
3956.5
85.2
110
1254.3
3.154
90

mm
mm
cc
mm
mm
cc
องศา

อุปกรณ์และเครือ่ งมือวัดที่สาคัญ ประกอบด้วย
1) Rope brake dynamometer สาหรับวัดแรงบิดของเครื่องยนต์ประกอบด้วยตาชังสปริ
่ ง, น้ าหนักถ่วง, สาย
รัด, และโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ [ดูภาพที่ 2 (1)]
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(1) Rope brake dynamometer สาหรับวัดแรงบิด

(2) ชุดวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์

ภาพที่ 2 อุปกรณ์ในการวัดกาลังเพลาของเครื่องยนต์
2) ชุดวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ประกอบด้วย Proximity sensor และ Digital indicator และโครงสร้าง
รองรับอุปกรณ์ [ดูภาพที่ 2 (2)]
3) ระบบให้ความร้อนด้วยเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์ประกอบด้วยหลอดฮาโลเจนไส้ทงั สะเตน (Tungsten
halogen lamp) และโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ต่างๆ [ดูภาพที่ 3 (1) และ 3 (2)]
4) ชุดวัดความเข้มของรังสีจากเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์และตัวรวมรังสีอาทิตย์ ประกอบด้วยแคลอริมเิ ตอร์
แบบน้าไหลผ่านต่อเนื่อง (Flowing calorimeter), ตาชังอี
่ เล็กทรอนิก, และนาฬิกาจับเวลา [ดูภาพที่ 4 (1) และ 4 (2)]
5) ชุดวัดความเข้มรังสีอาทิตย์รรวม (Global intensity) และรังสีกระจาย (Diffuse intensity) ประกอบด้วย
Pyranometer สองเครื่องกับวงแหวนเงา (Shading ring) และชุดวัดมุม Solar zenith (ดูภาพที่ 5)

(1) เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1
(2) เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 2 (บน) ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (ล่าง)
ภาพที่ 3 ระบบให้ความร้อนด้วยเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์
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(1) แคลอริมเิ ตอร์แบบน้าไหลผ่านต่อเนื่อง
(2) ตาชังอี
่ เล็กทรอนิกและนาฬิกาจับเวลา
ภาพที่ 4 อุปกรณ์สาหรับวัดความเข้มของรังสีจากเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์และตัวรวมรังสีอาทิตย์
Shading ring
เครือ่ งวัดมุม Solar zenith
Pyranometer

ภาพที่ 5 Pyranometer สองเครื่องกับวงแหวนเงา และเครื่องวัดมุม Solar zenith สาหรับวัดความเข้มรังสีอาทิตย์รวม
และรังสีกระจาย
6) ระบบน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ประกอบด้วยถังเก็บน้ าเย็น, ถังพักน้ าร้อน, อุปกรณ์ควบคุมระดับ
น้า, เครื่องวัดอัตราการไหลของน้า, เครื่องสูบน้า, ระบบท่อและวาวล์, และโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ ทัง้ หลาย(ดูภาพที่ 6)
7) แผงเครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้าประกอบด้วยแผงควบคุม, โครงสร้างรองรับ, อุปกรณ์ควบคุมทาง
ไฟฟ้า, ระบบสายไฟฟ้า, สวิทช์, และ Magnetic contactor (ดูภาพที่ 7)
8) ชุดวัดอุณหภูมขิ องเครื่องยนต์และน้ าระบายความร้อนประกอบด้วย Infrared thermometer สาหรับวัด
อุณหภูมขิ องฝาสูบด้านร้อน, Thermocoupleและ Digital indicator สาหรับวัดอุณหภูมขิ องฝาสูบด้านเย็นและอุณหภูมิ
ของน้าระบายความร้อน (ดูภาพที่ 8)
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ภาพที่ 7 แผงเครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า

ภาพที่ 6 ระบบน้าระบายความร้อนของเครื่องยนต์

Infrared thermometer

ภาพที่ 8 เครื่องมือวัดอุณหภูมขิ องเครื่องยนต์และน้าระบายความร้อน
2. การทดสอบเครือ่ งยนต์[2]
การทดสอบเครื่องยนต์แบ่งออกเป็ น 6 การทดสอบคือ
1. การทดสอบหาค่าความเข้ม ของรังสี อาทิ ตย์จาลองจากเครื่องจาลองรังสี อาทิ ตย์เครื่องที่ 1
เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1 ทีใ่ ช้ในการวิจยั สร้างจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จานวน 2 หลอด ค่าความ
เข้มของรังสีอาทิตย์จาลองจะเป็ นข้อมูลทีส่ าคัญสาหรับการคานวณหาค่าความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่สารทางานทีอ่ ยู่ภายใน
เครื่องยนต์
2. การทดสอบหาความร้อ นที่ ป้ อนให้ แ ก่ ส ารท างานจากเครื่อ งจ าลองรัง สี อ าทิ ต ย์เ ครื่อ งที่ 1
เนื่องจากค่าความร้อนที่ป้อนให้แก่เครื่องยนต์ไม่สามารถวัดได้ในขณะที่เครื่องยนต์ทางาน จึงต้องทดสอบก่อนที่จะ
ทดสอบสมรรถนะ เพื่อให้ได้ค่าความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่เครื่องยนต์จริงในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และนาไปใช้ใน
การคานวณหาประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์
3. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1 การทดสอบนี้จะทา
หลังจากที่ทราบค่าความร้อนป้อนเข้าที่แท้จริงแล้ว การทดสอบสมรรถนะจะทาเฉพาะการทดสอบหากาลังเพลาของ
เครื่องยนต์เท่านัน้
4. การทดสอบหาค่าความเข้มของเครื่องจาลองรังสี อาทิ ตย์จาลองเครื่องที่ 2 ที่ เข้าตัวเก็บรังสี
อาทิ ตย์ เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 2 ทีใ่ ช้ในการวิจยั สร้างจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จานวน 4 หลอด
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ค่าความเข้มของรังสี อาทิตย์จาลองจะเป็ นข้อมูลที่สาคัญสาหรับการคานวณหาค่าความร้อนที่ถ่ายเทให้กบั ตัวเก็บรังสี อาทิตย์
ซึ่งจะเป็ นความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานที่อยูภ่ ายในเครื่ องยนต์อีกทอดหนึ่ง
5. การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานจากตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์ เนื่องจากค่าความร้อนที่
ถ่ายเทจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์สเู่ ครื่องยนต์ไม่สามารถวัดได้ในขณะทีเ่ ครื่องยนต์ทางาน จึงต้องทดสอบก่อนทีจ่ ะทดสอบ
สมรรถนะ เพื่อ ให้ได้ค่าความร้อนที่ป้อนให้แก่เครื่องยนต์จริงในระหว่างการทดสอบสมรรถนะ และนาไปใช้ในการ
คานวณหาประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์
6. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วยตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์ การทดสอบนี้จะทาหลังจากทีท่ ราบ
ค่าความร้อนป้อนเข้าจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แล้ว การทดสอบสมรรถนะจะทาเฉพาะการทดสอบหากาลังเพลาของ
เครื่องยนต์เท่านัน้ เช่นเดียวกัน
1. การทดสอบหาค่าความเข้มของรังสีอาทิ ตย์จาลองจากเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1[2]
การทดสอบหาค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์จาลองจากเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1 มีลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้ [ดูภาพที่ 4 (1)]
1. นาแคลอรีมิเตอร์แบบน้ าไหลต่อเนื่องไปตัง้ บนขาตัง้ ซึ่งมีหลอดไฟฮาโลเจนที่ใช้เป็ นตัวจาลองรังสี
อาทิตย์อยู่ขา้ งล่าง โดยให้แคลอรีมเิ ตอร์อยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากับระยะที่จะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต์
2. ต่อท่อน้าจากระบบน้าหมุนเวียนเข้าและออกจากแคลอรีมเิ ตอร์
3. ต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลทีว่ ดั อุณหภูมนิ ้าเข้าและออกจากแคลอรีมเิ ตอร์เข้ากับอินดิเคเตอร์
4. เปิ ดไฟฟ้าเข้าแผงควบคุม แล้วจดบันทึกค่าของพลังงานเริม่ ต้นจาก kWh meter, ค่าแรงดันไฟฟ้าและ
ค่ากระแสไฟฟ้า
5. เปิ ดหลอดฮาโลเจนแล้วเริม่ จับเวลา จดบันทึกค่าของอุณหภูม,ิ ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า
ทุกหนึ่งนาที
6. จดบันทึกค่าจนกระทังค่
่ าของอุณหภูมคิ ่อนข้างคงที่ ซึง่ แสดงว่าเป็ นสภาวะคงตัวแล้ว
7. ปิ ดหลอดฮาโลเจน หยุดการจับเวลา อ่านค่าพลังงานทีใ่ ช้จาก kWh meter
8. วัดอัตราการไหลของน้าหมุนเวียนทีใ่ ช้ในการรับความร้อน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบถูกนาไปคานวณหาค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์จาลองจากเครื่องจาลองรังสี
อาทิตย์ในหัวข้อ 4.1
2. การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานจากเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1[2]
การทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์ มีลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ [ดูภาพที่ 9 (1) และ 9 (2)]
1. ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องยนต์ แล้วนามาวางบนโครงทดสอบ โดยยึดกระบอกสูบ
ไม่ให้เคลื่อนทีไ่ ด้ โดยให้กระบอกสูบเคลื่อนย้ายอยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากับระยะทีจ่ ะใช้ในการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์
2. นาเธอร์โมคัปเปิ้ ลมาใส่ไว้ในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย จากนัน้ จึงต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลเข้ากับอินดิเคเตอร์
3. เปิ ดไฟฟ้าให้หลอดฮาโลเจนทางาน
4. ใส่น้าสะอาดลงในกระบอกสูบเคลื่อนย้ายให้เต็มปริมาตรของช่องร้อน
5. จดบันทึกอุณหภูมิเ ริ่มต้น ของน้ า จากนัน้ จึงจดบันทึกอุณหภูมิข องน้ า ทุก 1 นาที จนกระทัง่ น้ า มี
อุณหภูมสิ งู ถึงประมาณ 80 OC จึงหยุดการทดสอบ
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(1) การจัดตัง้ อุปกรณ์
(2) รายละเอียดของเครื่องมือวัด
ภาพที่ 9 ภาพถ่ายแสดงการทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่สารทางานจากเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1
6. ปิ ดไฟฟ้าไม่ให้เข้าหลอดฮาโลเจน ถ่ายน้าออก แล้วรอให้เย็นก่อนทีจ่ ะทาการทดสอบกระสูบเคลื่อนย้าย
ลูกที่ 2

ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบถูกนาไปคานวณหาความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่สารทางานจากเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์
เครื่องที่ 1 ในหัวข้อ 4.2
3. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ดว้ ยเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1[2]
หลังจากทราบค่าของความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์แล้ว จากนัน้ จึงทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์
โดยมีขนั ้ ตอนการทดสอบดังต่อไปนี้ [ดูภาพที่ 2 (1)] [2]
1. จัดเตรียมเครื่องยนต์และอุปกรณ์กบั เครื่องมือวัดต่างๆ ให้ครบและพร้อมใช้งาน
2. เปิ ดน้าระบายความร้อนให้หมุนเวียนเข้าไปในช่องระบายความร้อนของเครื่องยนต์
3. เปิ ดไฟฟ้าเข้าเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้ หมด
4. ปรับตัง้ อุณหภูมทิ ่เี ครื่องควบคุมอุณหภูมแิ ล้วเปิ ดพลังงานไฟฟ้าป้อนให้แก่หลอดฮาโลเจน แล้วจด
บันทึกค่าอุณหภูมขิ องอากาศในช่องร้อนและอุณหภูมขิ องน้าทีไ่ หลเข้าและออกจากช่องระบายความร้อนทุก 1 นาที
5. เมื่อ อุณหภู มิข องอากาศในช่ อ งร้อนสูง พอที่จ ะสตาร์ท เครื่อ งยนต์ไ ด้แ ล้ว จึงสตาร์ท เครื่อ งยนต์
จากนัน้ จดบันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้ ด้วย
6. เมื่อสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์อยู่ในสถานะคงตัว ซึง่ อุณหภูมติ ่างๆและความเร็วรอบจะมีค่าคงที่ จึงเริม่
ทดสอบสมรรถนะโดยเริม่ ใส่น้าหนักถ่วงเพื่อเป็ นภาระแก่เครื่องยนต์ จดบันทึกค่าของน้าหนักถ่วง, แรงดึงทีต่ าชังสปริ
่ ง,
และความเร็วรอบทุกครัง้ ทีเ่ พิม่ ภาระแก่เครื่องยนต์ จนกระทังเครื
่ ่องยนต์หยุด
7. จดบันทึกพลังงานทีใ่ ช้ในระหว่างทดสอบ แล้ววัดอัตราการไหลของน้าระบายความร้อน
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนาไปคานวณหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วยเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์
เครื่องที่ 1 ในหัวข้อ 4.3
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4. การทดสอบหาค่าความเข้มของรังสีอาทิ ตย์จาลองที่เข้าตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์ [2]
การทดสอบหาค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์จาลองจากเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1 มีลาดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ภาพถ่ายแสดงเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 2 และตัวเก็บรังสีอาทิตย์
1. นาแคลอรีมเิ ตอร์แบบน้าไหลต่อเนื่องไปตัง้ บนขาตัง้ ซึง่ มีหลอดไฟฮาโลเจนทีใ่ ช้เป็ นตัวจาลองรังสีอาทิตย์
อยู่ขา้ งล่าง โดยให้แคลอรีมเิ ตอร์อยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากับระยะทีจ่ ะใช้ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
(ดูภาพที่ 11)
2. ต่อท่อน้าจากระบบน้าหมุนเวียนเข้าและออกจากแคลอรีมเิ ตอร์
3. ต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลทีว่ ดั อุณหภูมนิ ้าเข้าและออกจากแคลอรีมเิ ตอร์เข้ากับอินดิเคเตอร์
5. สังเกตค่าของอุณหภูมคิ ่อนข้างคงที่ ซึง่ แสดงว่าเป็ นสภาวะคงตัวแล้ว
6. ปิ ดหลอดฮาโลเจน
7. วัดอัตราการไหลของน้าหมุนเวียนทีใ่ ช้ในการรับความร้อน
8. ปล่อยให้เย็นแล้วทาการวัดบริเวณจุดอื่นอีก 8 จุด เพื่อหาค่าเฉลีย่ (ดูภาพที่ 12)
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบนาไปคานวณหาค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์จาลองที่เข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ใน
หัวข้อ 4.4

ภาพ ที่ 11 แคลอริมเิ ตอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิ
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ภาพที่ 12 ตาแหน่งในการวัดของแคลอริมเิ ตอร์
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5. การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานจากตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์ [2]
การทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์เข้าสูเ่ ครื่องยนต์มลี าดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ (ดูภาพ
ที่ 13)
1. ถอดกระบอกสูบเคลื่อนย้ายทัง้ คู่ออกจากเครื่องยนต์ แล้วนามาวางบนตัวเก็บรัง สีอาทิตย์โดยยึด
กระบอกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ได้ โดยให้ตวั เก็บรังสีอาทิตย์อยู่ห่างจากหลอดฮาโลเจนเท่ากับระยะที่จะใช้ในการทดสอบ
สมรรถนะของเครื่องยนต์
2. นาเธอร์โมคัปเปิ้ ลมาใส่ไว้ในกระบอกสูบเคลื่อนย้าย จากนัน้ จึงต่อสายเธอร์โมคัปเปิ้ ลเข้ากับอินดิเคเตอร์
3. เปิ ดไฟฟ้าให้หลอดฮาโลเจนทางาน
4. ใส่น้าสะอาดลงในกระบอกสูบเคลื่อนย้ายให้เต็มปริมาตรของช่องร้อน
5. จดบัน ทึก อุ ณหภู มิเริ่ม ต้นของน้ า จากนัน้ จึง จดบัน ทึก อุ ณหภู มิของน้ า ทุ ก 1 นาทีจ นกระทังน
่ ้ า มี
O
อุณหภูมสิ งู ถึงประมาณ 80 C จึงหยุดการทดสอบ
6. ปิ ดไฟฟ้าไม่ให้เข้าหลอดฮาโลเจน ถ่ายน้าออก แล้วรอให้เย็นก่อนทีจ่ ะทาการทดสอบครัง้ ต่อไป ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการทดสอบนามาคานวณหาความร้อนทีป่ ้ อนให้แก่สารทางานจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ในหัวข้อ 4.5

ภาพที่ 13 ภาพถ่ายแสดงการทดสอบหาความร้อนทีป่ ้ อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์เข้าสูเ่ ครื่องยนต์
6. การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์
หลังจากทราบค่าของความร้อ นป้อนเข้าเครื่องยนต์แล้ว จึงทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ตาม
ขัน้ ตอนดังนี้

(1) ก่อนการทดสอบ
(2) ระหว่างการทดสอบ
ภาพที่ 14 ภาพถ่ายแสดงการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดว้ ยตัวเก็บรังสีอาทิตย์
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1. จัดเตรียมเครื่องยนต์และอุปกรณ์กบั เครื่องมือวัดต่างๆให้ครบและพร้อมใช้งาน [ดูภาพที่ 14 (1) และ
14 (2)] [2]
2. เปิ ดน้าระบายความร้อนให้หมุนเวียนเข้าไปในช่องระบายความร้อนของเครื่องยนต์
3. เปิ ดไฟฟ้าเข้าเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ทัง้ หมด
4. ปรับตัง้ อุณหภูมขิ องฮีทเตอร์และปรับตัง้ พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่ฮที เตอร์ตามที่ต้องการ แล้วจด
บันทึกค่าอุณหภูมขิ องฮีทเตอร์, คูลเลอร์ และอุณหภูมอิ ากาศภายในตัวเก็บรังสีอาทิตย์ อุณหภูมขิ องน้ าทีไ่ หลเข้าและ
ออกจากช่องระบายความร้อน ทุก 1 นาที (ดูภาพที่ 15)
5. เมื่ออุณหภูมขิ องฮีทเตอร์สงู พอทีจ่ ะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้ว จึงสตาร์ทเครื่องยนต์ จากนัน้ จดบันทึก
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้ ด้วย
6. เมื่อสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์อยู่ในสถานะคงตัว ซึง่ อุณหภูมติ ่างๆและความเร็วรอบจะมีค่าคงที่ จึงเริม่
ทดสอบสมรรถนะโดยเริม่ ใส่น้าหนักถ่วงเพื่อเป็ นภาระแก่เครื่องยนต์ จดบันทึกค่าของน้าหนักถ่วง, แรงดึงทีต่ าชังสปริ
่ ง,
และความเร็วรอบทุกครัง้ ทีเ่ พิม่ ภาระแก่เครื่องยนต์ จนกระทังเครื
่ ่องยนต์หยุด
7. จดบันทึกพลังงานทีใ่ ช้ในระหว่างทดสอบ แล้ววัดอัตราการไหลของน้าระบายความร้อน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบถูกนาไปคานวณสมรรถนะของเครื่องยนต์ดว้ ยตัวเก็บรังสีอาทิตย์ในหัวข้อ 4.6

ภาพที่ 15 ภาพถ่ายแสดงเครื่องมือวัดอุณหภูมแิ ละ Rope brake dynamometer ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ดว้ ยตัวเก็บรังสีอาทิตย์
ผลการศึกษา
ผลลัทธ์จากการทดสอบหาค่าความเข้มของรังสีอาทิ ตย์จาลองจากเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1
เมื่อเข้าสู่สภาวะคงตัว ความร้อนทีร่ งั สีอาทิตย์จาลองให้แก่แคลอรีมเิ ตอร์แบบน้ าไหลต่อเนื่องจะถ่ายเทให้กบั
น้าทีไ่ หลผ่านแคลอรีมเิ ตอร์ทงั ้ หมด ความร้อน(มีหน่วยเป็ น J/s) ทีน่ ้าดูดซับไว้ได้จะคานวณได้จาก[2]
.

q abs  m w c p,w (Tw ,out  Tw ,in )

เมื่อ

(1)

.

m w = อัตราการไหลของน้าทีไ่ หลผ่านแคลอรีมเิ ตอร์ (kg/s)
c p.w = ค่าความร้อนจาเพาะของน้า (= 4187 J/kg K)
O

Tw ,in = อุณหภูมขิ องน้าตรงจุดทีเ่ ข้าสูแ่ คลอรีมเิ ตอร์ ( C)
O

Tw ,out = อุณหภูมขิ องน้าตรงจุดทีอ่ อกจากแคลอรีมเิ ตอร์ ( C)

ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์จาลอง (มีหน่วยเป็ น W/m2) จะคานวณได้จาก
I

q abs
A abs

(2)
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เมื่อ A abs = พืน้ ทีร่ บั รังสีของแคลอรีมเิ ตอร์ (= 0.01887 m2)
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่าความเข้มจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จานวนหนึ่งหลอดที่วาง
ไว้ชดิ กับแคลอรีมเิ ตอร์ คือ ได้ค่าความร้อนทีน่ ้ าดูดซับไว้ได้ q abs  320.12 J/s ทาให้ได้ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์
จาลองเป็ น I = 16 965 W/m2
ผลลัพธ์จากการทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานด้วยเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1[3]
ข้อมูลจากการทดสอบหาความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ในชัน้ แรกจะนามาเขียนเป็ นกราฟทีแ่ สดงความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิของน้ าที่ดูดซับความร้อนจากหัวเผาก๊าซกั บเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ การทดสอบนี้ทาโดยตัง้ ค่ า
ระยะห่างเท่ากับในการทดลองในหัวข้อ 4.1 และได้กราฟดังแสดงไว้ในภาพที่ 16 (1)
สิง่ ทีต่ อ้ งการจากกราฟนี้คอื อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ ซึง่ แสดงด้วยความชันของเส้นกราฟนันเอง
่
นาอัตรา
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ปคานวณหาความร้อนทีน่ ้าดูดซับไว้ได้จากสมการ
q in  m w c p,w

เมื่อ

mw

cp, w
T
t

T
t

(3)

= มวลของน้าทีใ่ ช้ในการดูดซับความร้อน (4.677 kg)
= ค่าความร้อนจาเพาะของน้า (4187 J/kg K)
= อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิ (OC/s)
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(1) เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1, I = 16 965 W/m2
(2) เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 2, I = 9317
2
W/m
ภาพที่ 16 อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมนิ ้าในแคลอรีมเิ ตอร์
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่าความเข้มจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W ทีว่ างไว้ชดิ กับฝาสูบด้าน
ร้อนของกระบอกสูบเคลื่อนย้าย ให้ค่าของความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความเข้มจากตัวจาลองรังสีอาทิตย์
เป็ นเป็ น I = 16 965 W/m2 เป็ น q in = 1668 J/s
ดังนัน้ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ทใ่ี ช้หลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W วางไว้ชดิ กับฝาสูบด้านร้อน
ของกระบอกสูบเคลื่อนย้าย จึงใช้ค่าความร้อนป้อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์เป็ น q in = 1668 J/s
ผลลัทธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์เครือ่ งที่ 1
ผลลัพธ์จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ แสดงอยู่ในภาพที่ 17 (1) และ 17 (2)
ภาพที่ 17 (1) แสดงกราฟในช่วงก่อนการให้ภาระแก่เครื่องยนต์ เป็ นเส้นกราฟในการเพิม่ อุณหภูมิ (Heat-up
curve) และเส้นกราฟในการเพิม่ ความเร็วรอบ (Start-up curve) จากรูปนี้จะเห็นได้ว่าในระหว่างการเริม่ ให้ความร้อน
ช่วงแรกอุณหภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงจากนัน้ ก็จะเข้าสู่สถานะคงตัว คืออุณหภูมคิ ่อนข้างจะคงที่ และเส้นกราฟในการ
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เพิม่ ความเร็วรอบก็มคี ุณลักษณะในทานองเดียวกัน ผลลัทธ์จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อให้ภาระกับ
เครื่องยนต์ตอ้ งใช้การคานวณดังนี้
แรงบิดของเครื่องยนต์จะคานวณได้จากสมการ
(4)
M t  (S  W)R
เมื่อ
S
= แรงดึงทีอ่ ่านได้จากตาชังสปริ
่ ง (N)
W
= น้าหนักถ่วง (N)
R
= รัศมีของเบรกดรัม (m)
กาลังเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จากสมการ
P = 2M t n
(5)
เมื่อ
= ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rps)
n
ประสิทธิภาพความร้อนเพลาของเครื่องยนต์จะคานวณได้จากสมการ
P
q in

(6)
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(1) อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบ
(2) สมรรถนะของเครื่องยนต์
ภาพที่ 17 ผลการทดสอบเครื่องยนต์ทค่ี วามร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ 1668 J/s
จากภาพ ที่ 17 (2) จะเห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์นนั ้ แปรผกผันแทบจะเป็ นเส้นตรงกับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ ส่วนกาลังเพลาของเครื่องยนต์นนั ้ จะเพิม่ มากขึน้ ในช่วงแรกทีค่ วามเร็วรอบต่าจนมีค่าสูงสุดจากนัน้ จะมีคา่ ลด
น้อยลงอย่างรวดเร็วเมื่อความเร็วรอบเพิม่ มากขึน้ สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่า ความฝืดนัน้ จะเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
เมื่อความเร็วสูงมากขึ้น และที่ความเร็วตัวเปล่า (ซึ่งเป็ นค่าความเร็วสูงสุด) นัน้ กาลังของเครื่องยนต์เท่ากับกาลังที่
สูญเสียไปกับความฝืดพอดี
เนื่องจากประสิทธิภาพความร้อนเพราะคานวณได้จากกาลังเพลาหารด้วยความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ซง่ึ มี
ค่าคงที่ ดังนัน้ เส้นกราฟของประสิทธิภาพความร้อนจึงมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับเส้นกราฟของกาลังเพลา
ภาพที่ 17 (2) แสดงให้เห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์ มคี ่าสูงสุดประมาณ 1.2 Nm ที่ 68 rpm, กาลังสูงสุด
ประมาณ 10.5 W ที่ 95 rpm, และประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุดประมาณ 0.62% ที่ 95 rpm เช่นกัน โดยอุณหภูมิ
ของสารทางานในช่องร้อนอยู่ระหว่าง 185-187 OC
การทดสอบหาค่าความเข้มของเครือ่ งจาลองรังสีอาทิ ตย์จาลองเครือ่ งที่ 2 ที่เข้าตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่าความเข้มจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จานวนสีห่ ลอดทีว่ างไว้
ห่างจากแคลอรีมเิ ตอร์ 127 mm ได้ค่าความร้อนทีน่ ้ าดูดซับไว้ได้ q abs  175.8 J/s ทาให้ได้ค่าความเข้มของรังสี
อาทิตย์จาลองเป็ น I = 9317 W/m2 การคานวณผลลัพธ์เป็ นเช่นเดียวกับการทดสอบในหัวข้อที่ 4.1[2]
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การทดสอบหาความร้อนที่ป้อนให้แก่สารทางานจากตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์[4]
ข้อมูลและผลลัพธ์จากการทดสอบหาค่าความเข้มจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W ที่วางไว้ห่างจากฝา
ครอบกระจกของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 127 mm ซึง่ ค่าของความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่เครื่องยนต์เมื่อค่าความเข้มจากเครื่อง
จาลองรังสีอาทิตย์เป็ นเป็ น I = 9317 W/m2 คือ q in = 901.5 J/s
การคานวณผลลัพธ์เป็ นเช่นเดียวกับการทดสอบในหัวข้อที่ 4.2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ท่ใี ช้
หลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W วางไว้ห่างจากฝาครอบกระจกของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 127 mm จึงใช้ค่าความร้อน
ป้อนเข้าสูเ่ ครื่องยนต์เป็ น q in = 901.5 J/s
การทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ด้วยตัวเก็บรังสีอาทิ ตย์ [4]
ผลลัพธ์จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ค่าความร้อนป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์เป็ น 901.5
J/s แสดงอยู่ในภาพที่ 18 (1) และ 18 (2)
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(1) อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมแิ ละความเร็วรอบ

(2) สมรรถนะของเครื่องยนต์

ภาพที่ 18 ผลการทดสอบเครื่องยนต์ทค่ี วามร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ 901.5 J/s
การคานวณผลลัพธ์เป็ นเช่นเดียวกับการทดสอบในหัวข้อที่ 4.3 กราฟสมรรถนะที่ได้กเ็ ป็ นไปในลักษณะ
เดียวกัน รูปที่ 18 แสดงให้เห็นได้ว่าแรงบิดของเครื่องยนต์มคี ่าสูงสุดประมาณ 0.6 Nm ที่ 39 rpm, กาลังสูงสุดประมาณ
2.9 W ที่ 230 rpm, และประสิทธิภาพความร้อนเพลาสูงสุดประมาณ 0.32% ที่ 58 rpm เช่นกัน โดยอุณหภูมขิ องสาร
ทางานในช่องร้อนมีค่าประมาณ 235 OC
วิ จารณ์และสรุปผล
ในงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ รูปแบบแกมม่าทีใ่ ช้ลกู สูบกาลังทางานสองด้านในขนาด
ระดับห้องปฎิบตั ิการจานวน 1 เครื่อง และได้ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ท่สี ร้างขึ้น โดยใช้เครื่องจาลองรังสี
อาทิตย์เครื่องที่ 1 ซึง่ สร้างจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จานวนสองหลอด และเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 2
ซึง่ สร้างจากหลอดฮาโลเจนขนาด 1500 W จานวนสีห่ ลอดร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์ เป็ นแหล่งให้ความร้อนในการ
ทดสอบเครื่องยนต์
ผลการทดสอบเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1 พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีส่ ร้างขึน้ มานี้
สามารถผลิตแรงบิดสูงสุดได้ประมาณ 1.2 Nm ที่ 68 rpm, ผลิตกาลังเพลาสูงสุดได้ประมาณ 10.5 W ที่ 95 rpm, และมี
ประสิทธิภาพความร้อนเพลาประมาณ 0.62% ที่ 95 rpm โดยใช้พลังงานความร้อนป้อนเข้าเครื่องยนต์ 1668 J/s ทาให้
อุณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนข้างซ้ายกับข้างขวาเป็ น 185 และ 187 OC และอุณหภูมขิ องสารทางานในช่องเย็น
ข้างซ้ายกับข้างขวาเป็ น 67 OC และ 72 OC โดยประมาณ ตามลาดับ
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ผลการทดสอบเครื่อ งยนต์ โ ดยใช้เ ครื่อ งจ าลองรัง สีอ าทิต ย์เ ครื่อ งที่ 2 ร่ ว มกับ ตัว เก็บ รัง สีอ าทิต ย์พ บว่ า
เครื่องยนต์สเตอร์ลงิ ทีส่ ร้างขึน้ มานี้สามารถผลิตแรงบิดสูงสุดได้ประมาณ 0.6 Nm ที่ 39 rpm, ผลิตกาลังเพลาสูงสุดได้
ประมาณ 2.9 W ที่ 58 rpm, และมีประสิทธิภาพความร้อนเพลาประมาณ 0.32% ที่ 58 rpm โดยใช้พลังงานความร้อน
ป้อนเข้าเครื่องยนต์ 901.5 J/s ทาให้อุณหภูมขิ องสารทางานในช่องร้อนเป็ น 235 OC และอุณหภูมขิ องสารทางานใน
ช่องเย็นข้างซ้ายกับข้างขวาเป็ น 53 และ 57 OC โดยประมาณ ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีค่ วรสังเกตก็คอื ในการทดสอบด้วยเครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่องที่ 1 กับเครื่องจาลองรังสี
อาทิตย์เครื่องที่ 2 ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์นนั ้ ให้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างกัน ซึง่ ได้นามาสรุปไว้ในตารางที่ 2
จะเห็นได้ว่าการใช้ตวั รวมรังสีอาทิตย์นนั ้ ทาให้สามารถใช้รงั สีอาทิตย์ทม่ี คี ่าความเข้มต่ าลงได้ โดยได้อุณหภูมิ
ของสารทางานในช่องร้อนสูงกว่า แต่ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ทน่ี ้อยกว่าส่งผลให้ปริมาณความร้อนทีป่ ้ อนเข้าสู่สาร
ทางานลดน้อยลงไปด้วย จึงทาให้สมรรถนะโดยรวมทีไ่ ด้รบั ลดต่าลง
ตารางที่ 2 สรุปผลลัพธ์จากการทดสอบเครื่องยนต์
แหล่งให้ความร้อน
I (W/m2) Qin
(J/s)
เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่อง 16 965 1668
ที่ 1
เครื่องจาลองรังสีอาทิตย์เครื่อง
9317
901.5
ที่ 2 และตัวเก็บรังสีอาทิตย์

TH,L(OC)
185

TH,R
(OC)
187

T (Nm) P (W)@ EB(%)
@ rpm
rpm
@rpm
1.2@68 10.5@95 0.62@95

235

235

0.6@39

2.9@58

0.32@58

ประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์ ค่อนข้างต่ า เนื่องจากเป็ นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซึง่ ความฝื ดจะส่งผล
กระทบในอัตราที่สงู กว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และความหนาของผนังกระบอกสูบจะกลายเป็ นหนามากเมื่อเทียบกับ
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ทาให้เกิดความต้านทานการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าอีกด้วย
แม้ว่าตัวเลขของสมรรถนะทีไ่ ด้รบั ของเครื่องยนต์น้ีจะต่ า แต่เมื่อคิดว่างานวิจยั นี้จะเป็ นจุดเริม่ ต้นสาหรับการ
พัฒนาเครื่องยนต์สนั ดาปภายนอกที่จะสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์จริงได้ในอนาคต งานวิจยั นี้กจ็ ะมีคุณค่าตาม
จุดประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูร้ ่วมงานทุกท่านทีช่ ่วยเหลือจนงานสาเร็จไปได้ดว้ ยดี
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การใช้เชื้อเพลิ งสองชนิ ดในเครื่องยนต์ดีเซลด้วยแก๊สเตาผลิ ตจากซังข้าวโพด
Dual fuel mode operation in diesel engine using corn cob producer gas
จตุรงค์ แป้นพงษ์1*
Chaturong Paenpong1*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการใช้แก๊ส เตาผลิตจากซังข้าวโพดร่วมกับน้ ามันดีเซลในเครื่องยนต์ดเี ซล โดยแก๊ส
เตาผลิตได้มาจากเตาผลิตแก๊สแบบไหลลง โดยเปรียบเทียบกาลังงาน ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และความสิน้ เปลือง
เชื้อเพลิง จ าเพาะที่ค วามเร็ว รอบต่ า ง ๆ ของเครื่อ งยนต์ ดีเซลกับ การใช้น้ ามัน ดีเ ซลชนิด เดีย ว ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ท่ี 1,000 1,500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาที โดยปริมาณแก๊สเตาผลิตมีค่าคงตัวที่ 0.012 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ส่วนปริมาณน้ามันดีเซลปรับทีก่ ารฉีดน้ามันดีเซลร้อยละ 75 ของปริมาณการฉีดน้ามันดีเซลสูงสุด
จากงานวิจยั พบว่ากาลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงสองชนิดสูงกว่าการใช้น้ า มันดีเซลเพียงชนิดเดียว ส่ว น
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการใช้น้ ามันดีเซลเพียงชนิดเดียวมีค่าสูงกว่า และค่าความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะ
ของการใช้น้ามันดีเซลเพียงชนิดเดียวมีค่าต่ากว่าการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิดทุกความเร็วรอบ
คาสาคัญ: เครื่องยนต์ใช้เชือ้ เพลิงสองชนิด แก๊สเตาผลิต ซังข้าวโพด

Abstract
The purpose of this study is to using corn cob producer gas and diesel in diesel engine. The
producer gas was generated from a downdraft. Experiments were conducted to study the performance of a
diesel engine with respect to its engine power, thermal efficiency and specific fuel consumption at engine
speed 1000, 1500, 2000 and 2500 rpm by use of diesel alone and producer gas-cum-diesel (dual fuel mode).
The volumetric flow rate of producer gas and mass flow rate of diesel fuel were operated at 0.012 m 3/s and
throttle opening 73 percent, respectively.
The results showed that the dual fuel mode higher engine power than the diesel alone. The thermal
efficiency of the engine using diesel was higher than that of dual fuel mode operation and the specific fuel
consumption in the diesel alone was found to be in the higher side at all engine speed condition.
Key words:

Dual fuel engine, Producer gas, Corn cob
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บทนา
พลังงานเป็ นปจั จัยสาคัญในการดารงชีวติ ของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ซึง่ มีผลต่อศักยภาพการแข่งขัน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจจะต่อเนื่องและยังยื
่ น จาเป็ นต้องมีแหล่ง
พลังงานอย่างเพียงพอ คุณภาพสูง ราคาทีเ่ หมาะสม และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่เป็ น
สิง่ จาเป็ น โดยเฉพาะแหล่งพลังงานหมุนเวียน ชีวมวลเป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ สาคัญ ประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรมจึงมีเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็ นจานวนมาก โดยไม่ได้นาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง จากงานวิจยั ของ Pattiya [4] พบว่าประเทศไทยมีเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรประมาณ
17.738 เมกกะตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยเฉพาะซังข้าวโพดมีปริมาณถึง 0.283 เมกกะตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ จังหวัด
ตากมีผลผลิตข้าวโพดทีส่ งู มากประมาณ 5-8 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าวโพดทัวประเทศ
่
ผลผลิตข้าวโพดของจังหวัด
ตากเพิม่ มากขึน้ ทุกปี เมื่อปี เพาะปลูก 2544/45 มีผลผลิต 404,824.46 ตัน ปี เพาะปลูก 2545/46 มีผลผลิต 412,285.26
ตัน และปี เพาะปลูก 2546/47 มีผลผลิต 266,699.75ตัน ดังนัน้ ในแต่ละปี จงั หวัดตากมีปริมาณซังข้าวโพด 67,000100,000 ตัน ซึง่ ปริมาณซังข้าวโพดเหล่านี้สามารถนาไปผลิตพลังงานได้
พลังงานชีวมวลส่วนใหญ่อยู่ในรูปเชือ้ เพลิงแข็ง เมื่อนาไปใช้งานเกิดปญั หาหลายประการ เช่น โรงเก็บเชือ้ เพลิง
ขนาดใหญ่ และขนส่วนได้ปริมาณน้อย เมื่อแปรรูปเป็ นเชือ้ เพลิงแก๊สมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น เผาไหม้สะอาด อุปกรณ์
การเผาไหม้มขี นาดเล็ก ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง และควบคุมการเผาไหม้ได้ง่าย ดังนัน้ ถ้าสามารถแปรเปลีย่ นจาก
เชือ้ เพลิงแข็งเป็ นเชือ้ เพลิงแก๊สได้จะทาให้สามารถนาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึน้ การ
แปรรูปเชือ้ เพลิงแข็งเป็ นเชือ้ เพลิงแก๊ส สามารถกระทาด้วยวิธกี ารแปรรูปทางความร้อน (Thermochemical) ด้วยการ
แปรสภาพเป็ นแก๊ส (Gasification) ระบบดังกล่าวต้องมีเตาผลิตแก๊ส แก๊สทีไ่ ด้เรียกว่า แก๊สเตาผลิต (Producer gas)
แก๊สเตาผลิตนี้สามารถนาไปใช้ในชุมชนได้ ดังนัน้ การนาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์จงึ เป็ นทางเลือก
หนึ่งสาหรับเป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอีกแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะในชุมชนทีม่ เี ศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรปริมาณ
มาก แก๊สเตาผลิตนี้สามารถนาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในเครื่องยนต์ได้ สาหรับการใช้ในเครื่องยนต์เบนซินนัน้ ไม่จาเป็ นต้อง
ดัดแปลงเครื่องยนต์ แต่ การนาไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีอตั ราส่วนการอัดสูง อาจจะทาให้เครื่องยนต์เกิดก าร
เสียหายได้ ดังนัน้ การนาไปใช้งานในเครื่องยนต์ดเี ซล จาเป็ นต้องลดอัตราส่วนอัด และติดตัง้ หัวเทียนแทนหัวฉีด ซึง่ มี
ความยุ่งยากและซับซ้อน อีกวิธหี นึ่งคือการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสองชนิด (Dual fuel) ในเครื่องยนต์เดียวกัน ซึง่ วิธนี ้ีต้อง
ดัดแปลงเครื่องยนต์ แต่ตอ้ งใช้น้ามันดีเซลร่วมด้วย เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องยนต์
การใช้แก๊สเตาผลิตในเครื่องยนต์ดเี ซลมีการศึกษามากมาย แต่สว่ นใหญ่ศกึ ษาชนิดของวัตถุดบิ ทีน่ ามาใช้ในการ
ผลิตแก๊สเตาผลิต วัตถุดบิ ทีน่ ามาใช้งานวิจยั ทีผ่ ่านมาคือ ถ่าน [5] ไม้ [6-13] กะลามะพร้าว [14] เส้นใยมะพร้าว [12,15]
เปลือกถัว่ [12] ต้นถัว่ [9] หญ้า [12] และซังข้าวโพด [9] ตัวแปรที่ศกึ ษาคือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน [5-16] การ
สิน้ เปลืองน้ามันเชือ้ เพลิง [5,8-16] มลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้แก๊สเตาผลิต [5-7,10,12,13,15] งานวิจยั ทีผ่ ่านมาทัง้ หมด
เป็ นการศึกษาในสภาวะทีเ่ ครื่องยนต์ทางานด้วยความเร็วรอบคงตัวที่ 1500 รอบต่อนาที [5-8,11-16] และ 1600 รอบ
ต่อนาที [9,10] ซึง่ ไม่มกี ารศึกษาในเครื่องยนต์ดเี ซลทีแ่ ปรผันความเร็วรอบ ซึง่ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็ นตัวแปร
สาคัญของสมรรถนะของเครื่องยนต์ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ได้ศกึ ษากาลังงาน ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และความ
สิน้ เปลืองของเครื่องยนต์ดเี ซลทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงสองชนิดคือน้ ามันดีเซลและแก๊สเตาผลิตจากซังข้าวโพด โดยเปรียบเทียบ
กับเครื่องยนต์ทใ่ี ช้น้ามันดีเซลเพียงชนิดเดียว
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัตถุดิบ
ในงานวิจยั นี้เลือกใช้ซงั ข้าวโพดเป็ นวัตถุดบิ ป้อนเข้าสูเ่ ตาปฏิกรณ์ ขนาดเล็ก 10-20 มิลลิเมตร ซึง่ เป็ นขนาด
ส่วนใหญ่ทไ่ี ด้จากการกะเทาะเมล็ดออกแล้ว ทาให้ไม่ตอ้ งบดเพือ่ ขนาดของซังข้าวโพด ซึง่ เป็ นการสูญเสียพลังงาน ซัง
ข้าวโพดทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ได้มาจากพันธ์ขา้ วโพดทีใ่ ช้เลีย้ งสัตว์ เพาะปลูกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก ซังข้าวโพดทีน่ ามาใช้ใน
งานวิจยั มีปริมาณความชืน้ ร้อยละ 7.0 จากการวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสาร (Proximate analysis) และการวิเคราะห์
ปริมาณธาตุ (Ultimate analysis) ของ Gaur และ Reed [17] มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของซังข้าวโพด
รายการ
การวิ เคราะห์ปริมาณกลุม่ สาร (% โดยน้าหนัก ฐานแห้ง)
สารระเหย (Volatile matter)
ปริมาณเถ้า (Ash content)
คาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)
การวิ เคราะห์ปริมาณธาตุ (% โดยน้าหนัก ฐานแห้ง ไม่คิดปริมาณเถ้า)
คาร์บอน (Carbon)
ไฮโดรเจน (Hydrogen)
ออกซิเจน (Oxygen)
ไนโตรเจน (Nitrogen)
กามะถัน (Sulfur)

ปริมาณ
80.10
1.36
18.54
46.58
5.87
45.46
0.47
0.01

เครือ่ งยนต์
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ในงานวิจยั นี้เป็ นเครื่องยนต์ดเี ซล ยีห่ อ้ อีซซู ุ รุ่น 4JB1 จานวนกระบอกสูบ 4 สูบ ขนาด 2771
ซีซี ห้องเผาไหม้แบบเปิ ด (Direct injection) อัตราส่วนการอัด 18.2:1 กาลังงานสูงสุด 70 กิโลวัตต์ ที่ 3400 รอบต่อ
นาที แรงบิดสูงสุด 206 นิวตัน-เมตร ที่ 2000 รอบต่อนาที ความดันของการฉีดเชือ้ เพลิง 26.5 เมกกะพาสคัล
เครื่องยนต์ดเี ซลต่อเข้ากับเครื่องทดสอบกาลังงานแบบของเหลว ยีห่ อ้ HPA รุ่น 203 วัดแรงบิดสูงสุด 1,000 นิวตันเมตร ทีค่ วามเร็วรอบ 6000 รอบต่อนาที
เตาปฏิ กรณ์ผลิ ตแก๊สแบบไหลลง
แก๊สทีผ่ ลิตได้จากเตามีปริมาณ 7.13 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
่ ถังด้านบนของเตาบรรจุซงั ข้าวโพดได้ 16
กิโลกรัม มีหวั พ่นอากาศขนาด 8 มิลลิเมตร จานวน 6 ตัว แก๊สเตาผลิตทีผ่ ลิตได้จากเตาปฏิกรณ์น้มี สี ว่ นประกอบดังนี้
คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน ร้อยละโดยปริมาตร 19.3 18.5
1.4 7.4 53.4 และ 1.4 ตามลาดับ แก๊สเตาผลิตนี้มคี ่าความร้อนประมาณ 4.2 – 5.6 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร
[5,10,11,14]
เตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สนี้ต่อกับไซโคลน อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน และกรองไอร้อนแบบชัน้ การกรองไม่
เคลื่อนที่ ไซโคลนเป็ นอุปกรณ์สาหรับดักจับอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมโครเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40
มิลลิเมตร ติดตัง้ ไว้ดา้ นทางออกของเตาปฏิกรณ์ กรองไอร้อนแบบชัน้ การกรองไม่เคลื่อนที่ เพื่อดักจับอนุภาคขนาด
ใหญ่ ส่วนอนุภาคขนาดเล็กทีไ่ ม่ถูกดักจับด้วยไซโคลน จะถูกดักจับด้วยกรองไอร้อนแบบชัน้ การกรองไม่เคลื่อนที่
ภายในกรองประกอบด้วยใยแก้วทีเ่ รียงซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ เป็ นจานวน 5 ชัน้ แต่ละชัน้ มีช่องว่างเพื่อลดความดันสูญเสีย
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ทีเ่ กิดขึน้ ภายในกรอง และอุปกรณ์ทต่ี ่อจากกรองไอร้อนคืออุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนแบบไหลสวนทางกัน มีหน้าที่
ลดอุณหภูมแิ ก๊สเตาผลิต อุปกรณ์น้มี นี ้าเป็ นตัวกลางถ่ายโอนความร้อนจากแก๊สเตาผลิต อุปกรณ์น้สี ามารถควบคุม
อุณหภูมแิ ก๊สไม่ให้เกิน 50 องศาเซลเซียส
วิ ธีการทดลอง
การทดสอบหาสมรรถนะของเครือ่ งยนต์ดเี ซลเมื่อใช้เชือ้ เพลิงร่วมระหว่างดีเซลและแก๊สเตาผลิต เปรียบเทียบ
กับการใช้น้ามันดีเซลชนิดเดียว การทดสอบควบคุมอัตราการไหลของแก๊สเตาผลิตคงตัวที่ 7.13 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัวโมง
่
และเปลีย่ นแปลงปริมาณการฉีดน้ามันดีเซลทีร่ อ้ ยละ 75 ของปริมาณการฉีดน้ามันดีเซลสูงสุด ควบคุมภาระการ
ทางานของเครื่องยนต์ทค่ี วามเร็วรอบ 1,000 1500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาที การทดสอบในลักษณะแบบนี้เพื่อ
ควบคุมให้อตั ราส่วนระหว่างอัตราการไหลเชิงมวลของเชือ้ เพลิงแก๊สและอัตราการไหลเชิงมวลของเชือ้ เพลิงทัง้ หมดมีค่า
คงตัวมีค่าเท่ากับ 0.9 นัน้ คือมวลของแก๊สเตาผลิตมากว่าน้ามันดีเซลประมาณร้อยละ 40 การทดสอบนี้ไม่มกี ารติดตัง้
ลิน้ ปี กฝีเสือ้ เพื่อป้องการการสูญเสียเนื่องจากการปมั ้ (Pumping loss)

ภาพที่ 1: การติดตัง้ อุปกรณ์ในงานวิจยั
กาลังงาน (Power,
) คือ ปริมาณงานของเครื่องยนต์ต่อหนึ่งหน่วยเวลา ปริมาณงานทีเ่ กิดขึน้ จากแรง
กระทาของเพลาข้อเหวีย่ งของเครื่องยนต์ กาลังงานเป็ นตัวแปรบอกถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ [1]
=
วัตต์
(1)
เมื่อ
คือ แรงบิด , นิวตัน-เมตร
คือ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ , รอบต่อนาที
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency,
) เป็ นอัตราส่วนระหว่างงานทีไ่ ด้จากเครื่องยนต์กบั
พลังงานของเชือ้ เพลิงทีใ่ ส่เข้าไปในเครื่องยนต์ [1]

=

(2)

เมื่อ
คือกาลังงานของเชือ้ เพลิง, วัตต์
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ความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเบรก (Brake specific fuel consumption, bsfc) เป็ นค่าเปรียบเทียบ
สมรรถนะของเชือ้ เพลิงทีม่ คี วามแตกต่างของค่าความร้อนและความหนาแน่น ค่าความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเบรก
แสดงความสามารถของเชือ้ เพลิงในการเปลีย่ นพลังงานจากการเผาไหม้เป็ นกาลังงานเบรกได้ดี [2]
=

กิโลกรัมต่อวัตต์-วินาที

(3)

เมื่อ
คือ อัตราการไหลเชิงมวลของเชือ้ เพลิง สาหรับการทดสอบทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงร่วม มวลของเชือ้ เพลิง
ประกอบด้วยมวลของน้ามันดีเซลและแก๊สเตาผลิต, กิโลกรัมต่อวินาที

ผลการศึกษา
จากรูปที่ 2-5 เปรียบเทียบการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิดและน้ามันดีเซลทีป่ ริมาณการฉีดเชือ้ เพลิงทีร่ อ้ ยละ 75 ของ
ปริมาณการฉีดน้ ามันดีเซลสูงสุด ทีค่ วามเร็วรอบ 1,000 1,500 2,000 และ 2,500 รอบต่อนาที จากรูปที่ 2 พบว่า
เครื่องยนต์ดเี ซลทีใ่ ช้น้ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียวมีความสิน้ เปลืองน้ า มันเชือ้ เพลิงน้อยกว่าการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิด ที่
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,000 รอบต่อนาที มีความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงมากทีส่ ุด เพราะทีค่ วามเร็วรอบต่ า ความเสียด
ทานภายในเครื่องยนต์สงู ทาให้ตอ้ งใช้ปริมาณเชือ้ เพลิงทีส่ งู กว่าความเร็วอื่น ๆ [2] เมื่อความเร็วรอบสูงขึน้ พบว่าความ
สิน้ เปลืองเชื้อเพลิงลดลง ความสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ท่ใี ช้เชื้อเพลิงสองชนิดมีค่าสูงกว่าการใช้เชื้อเพลิง
เพียงอย่างเดียวประมาณร้อยละ 80

ภาพที่ 2: ความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะของเครื่องยนต์ทค่ี วามเร็วรอบต่าง ๆ
จากรูปที่ 3 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ดเี ซล ซึง่ เกิดขึน้ จากการใช้น้ามันดีเซล และเชือ้ เพลิง
แก๊สเตาผลิต ซึง่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสัมพันธ์กบั ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงโดยตรง จากการทดสอบเครื่องยนต์ท่ี
ใช้น้ามันดีเซลเพียงชนิดเดียวมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงสองชนิดตลอดทุกช่วง
ความเร็วรอบ โดยเฉพาะทีค่ วามเร็วรอบต่ามีค่าแตกต่างกันมาก เมื่อความเร็วรอบสูงขึน้ มีค่าใกล้เคียงกัน
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ภาพที่ 3: ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ทค่ี วามเร็วรอบต่าง ๆ

ภาพที่ 4: กาลังงานเบรกของเครื่องยนต์ทค่ี วามเร็วรอบต่าง ๆ
จากรูปที่ 4 พบว่ากาลังงานทีเ่ กิดขึน้ จากเครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงสองชนิดมีค่ามากกว่า ซึง่ มีค่าแตกต่างกัน
ประมาณ 2-3 กิโลวัตต์ ซึง่ แตกต่างกันน้อย จากผลการทดสอบค่ากาลังงานของเครื่องยนต์เพิม่ สูงขึน้ เมื่อความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต์เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ค่ากาลังงานมีค่าสูงสุดประมาณ 1.5 เท่าของความเร็วรอบทีใ่ ห้แรงบิดสูงสุด [2]
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วิ จารณ์ และสรุปผล
ความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเบรก พบว่าการใช้น้ ามันดีเซลเพียงชนิดเดียวมีความคุม้ ค่ามากทีส่ ุด เพราะ
จากผลการทดสอบพบว่ าได้ค่า ความสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงจาเพาะเบรกต่ าที่สุด ซึ่ง ในการผลิตก าลัง งานหนึ่ง หน่ ว ย
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้น้ ามันดีเซลใช้ปริมาณน้ ามันเชือ้ เพลิงน้อยทีส่ ุด ซึง่ แตกต่างจากการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิดในเครื่องยนต์
ดีเซล เมื่อเพิม่ ปริมาณแก๊สมากขึน้ พบค่า ความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเบรกมีค่าเพิม่ ขึน้ แสดงว่าการเพิม่ ปริมาณ
เชือ้ เพลิงมากขึน้ กาลังงานทีไ่ ด้จากเครื่องยนต์ไม่ได้เพิม่ ขึน้ สาเหตุเนื่องจากการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิด อากาศไหลเข้า
เครื่องยนต์ได้น้อยกว่าการใช้น้ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว ทาให้การเผาไหม้อาจไม่สมบูรณ์ ทาให้ได้กาลังงานน้อยลง
ซึง่ เป็ นให้ความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงจาเพาะเบรกสูงขึน้ [15] และอีกสาเหตุหนึ่งคือการป้อนแก๊สเตาผลิตทางท่อร่วมไอดี
ยังสมดุลกับความต้องการของเครื่องยนต์ แก๊สอาจเข้ามากกว่าความต้องการของเครื่องยนต์ ซึง่ เป็ นการสิน้ เปลืองเชือ้
เปลือง [3]
ส่วนประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์เป็ นตัวแปรทีส่ มั พันธ์กบั ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงโดยตรง [1]
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชื้อเพลิงที่มคี ่าความร้อนมาก ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าสูงด้วย เครื่องยนต์ท่ใี ช้เชือ้ เพลิงทีม่ คี ่า
ความร้อนน้อย ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ า ความหนาแน่ นของเชื้ อเพลิง [7] เชื้อเพลิงที่มคี วามหนาแน่ นสูง จะให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนทีส่ งู กว่า น้ ามันดีเซลมีความหนาแน่ นมากกว่าแก๊สเตาผลิต จึงมีค่าประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนสูงกว่า ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sombatwong และคณะ (2013) [5] Banapurmath และคณะ (2008) [6]
Banapurmath และคณะ (2011) [7] Bargat และคณะ (2012) Hassan และคณะ (2011) Nhuchhen และคณะ (2012)
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิดเป็ นผลมาจากปริมาณอากาศทีเ่ ข้าสู่เครื่องยนต์ โดยทัว่ ๆ ไป
เครื่องยนต์ดีเซลเผาไหม้ด้วยอัตราส่วนระหว่างน้ ามันดีเซลและอากาศบางมาก ดังนัน้ เครื่องยนต์ดเี ซลจึงต้องการ
ปริมาณอากาศมาก ที่ภาระงานสูง เครื่องยนต์ดเี ซลต้องการปริมาณอากาศเพิม่ มากขึน้ ตามปริมาณน้ ามันดีเซล แต่
เนื่องจากการป้อนแก๊สเตาผลิตทีท่ ่อร่วมไอดี ทาให้ปริมาณอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์น้อยลง เพราะปริมาณท่อร่วมไอดี
บางส่วนเป็ นแก๊สเตาเผาผลิต
กาลังงานของเครื่องยนต์ทเ่ี กิดขึน้ จากการใช้เชื้อเพลิงสองชนิดเปรียบเทียบกับการใช้น้ ามันดีเซลชนิดเดียว
พบว่าการใช้เชือ้ เพลิงสองชนิดได้กาลังของเครื่องยนต์สงู กว่า ซึง่ จากการวิเคราะห์มวลของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้พบว่าการใช้
เชือ้ เพลิงสองชนิดใช้ปริมาณเชือ้ เพลิงรวมมากกว่ าการใช้น้ ามันดีเซลเพียงอย่างเดียว โดยที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์
2,500 รอบต่อนาที การใช้น้ ามันดีเซลชนิดเดียวใช้ปริมาณน้ ามันดีเซล 0.0024 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมต่อวินาที ส่วนการ
ใช้เชือ้ เพลิงสองชนิดนัน้ ใช้น้ามันดีเซล 0.0017 กิโลกรัมต่อวินาที และแก๊สเตาผลิต 0.012 กิโลกรัมต่อวินาที ดังนัน้ ใช้
เชือ้ เพลิงทัง้ หมด 0.0137 กิโลกรัมต่อวินาที เหตุผลอีกประการหนึ่งคือค่าพลังงานความร้อนต่อหนึ่งน้ าหนัก แก๊สเตา
ผลิตมีค่าสูงกว่าน้ามันดีเซล ดังนัน้ จึงได้กาลังงานทีส่ งู กว่า
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การประยุกต์ AHP สาหรับการตัดสิ นใจเลือกหอพัก: หอพักเอกชนบริ เวณมหาวิ ทยาลัย
นเรศวร
Applying AHP for Dormitory Consideration: A Case Study –Private Dormitory at
Naresuan University
รพิกร ฉลองสัพพัญญู1 และ จันทร์จริ า พยัคฆ์เพศ1*
1
1*
Rapikorn Chalongsuppunyoo and Janjira Payakpate
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเอาเทคนิคกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy
Process : AHP) มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกหอพัก สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการคานวณค่า
น้าหนักคะแนนตามกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ ซึง่ แยกตามเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ทใ่ี ช้ได้มดี ว้ ยกันจานวน 4
เกณฑ์คอื ราคา ความนิยม สิง่ อานวยความสะดวก และตาแหน่ งทีต่ งั ้ เกณฑ์ท่ีเลือกพิจารณานัน้ จัดได้ว่ามีความถูกต้อง
และน่ าเชื่อถือเนื่องจากค่า Concurrency Reasonable (CR) ของ AHP ทีจ่ านวนเกณฑ์ 4 เกณฑ์นนั ้ จะต้องมีค่าไม่เกิน
9% จึงจะจัดว่าเกณฑ์ทไ่ี ด้มคี วามเหมาะสม ค่าทีค่ านวณได้จากเกณฑ์เหล่านี้คอื 5.75% 5.75% 4.40% และ 5.52%
การศึกษาครัง้ นี้ได้นาไปพัฒนาเป็ นเวบไซต์เพื่อให้บริการสาหรับนิสติ ที่ต้องการหาหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัย
นเรศวร
คาสาคัญ : กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ หอพักเอกชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract
The objective of this study is to apply Analytical Hierarchy Process (AHP) with considering the
dormitory system. Based on AHP, all related criterias are investigated and collected. Four criterias (Price,
Popular, Convenient and Location) are selected because they are the most popular requirements. The matrix
calculation of four criterias and significant ratio shows that concurrency reasonable (CR) value should be not
over 9%. CR values of each criterias are 5.75 5.75%, 4.40% and 5.52%. Therefore, these criterias are
suitable for the dormitory consideration system. Then, the web site is developed according to the above AHP.
This web site offers the variety of choice for the new comer in order to select the appropriate private
accommodation around Naresuan University.
Key words : AHP, Private Dormitory, Naresuan University
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บทนา
การเลือกหอพักสาหรับนิสติ ในสถาบันการศึกษานัน้ เป็ นสิง่ สาคัญ เพราะหอพักเปรียบได้กบั เป็ นบ้านหลังที่
สอง ซึ่ง เป็ น ที่พ ัก และที่ห ลบภัย อีก ทัง้ หอพัก ที่ดีย ัง ช่ ว ยให้ผู้ป กครองคลายความห่ ว งใย กัง วลในตัว นั ก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีจานวนนักศึกษาหลายพัน
คน หอพักสาหรับนักศึกษานัน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็ นหอพักของมหาวิทยาลัย หอพัก
ประเภทนี้จะอนุ ญาตให้เฉพาะนักศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 1 เข้าพักอาศัยเท่านัน้ หอพักอีกประเภทหนึ่งคือ หอพักเอกชน
นักศึกษาชัน้ ปี อ่นื ๆสามารถเลือกพักหอพักในประเภททีส่ องได้ตามความพึงพอใจ การเลือกหอพักประเภททีส่ องนี้เองที่
ก่อให้เกิดปญั หา เพราะนักศึกษาไม่ทราบลักษณะ หรือสภาพแวดล้อม ของหอพักเหล่านัน้ ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่
ผิดพลาด ส่งผลเสียต่อการพักอาศัยของนักศึกษาได้ ดังนัน้ การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ (Analysis
Hierarch Process: AHP) สาหรับการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จะทาให้การตัดสินใจเลือก
หอพักสาหรับนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ก ับตัวนักศึกษา ในบทความนี้จะกล่าวถึง การ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making: MCDM) และการเลือกหอพัก กรณีศกึ ษาหอพัก
เอกชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

การตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making: MCDM)
กระบวนการทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์คอื กระบวนการทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจโดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์หลายๆหลักเกณฑ์ มีจุดมุง่ หมายเพื่อหาวิธกี ารทีช่ ดั เจนในการตอบคาถาม MCDM มีหลายเทคนิค เช่น
Analysis Hierarch Hierarchy Process (AHP) Technique for Order Preference by Similarity to deal Solution
(TOPSIS) และ Simple Additive Weighting (SAW) เป็ นต้น AHP เป็ นกระบวนการตัดสินใจทีเ่ ปรียบเทียบเกณฑ์ทใ่ี ช้
เพื่อหาค่าน้าหนักของแต่ละเกณฑ์ สามารถหาค่าความน่าเชื่อถือรวม เพื่อทีน่ าไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ของแต่ละหลักเกณฑ์ หลังจากนัน้ นาเกณฑ์ทงั ้ หมดมาประเมินค่าเพื่อจัดระดับความสาคัญ โดยแบบจาลองของการ
ั ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจ มีลกั ษณะเป็ น
ตัดสินใจแสดงในภาพที่ 1 โครงสร้างของแผนภูมปิ ระกอบไปด้วยปจจั
ระดับชัน้ จานวนของลาดับชัน้ จะขึน้ อยู่กบั ความซับซ้อนของการตัดสินใจ

ภาพที่ 1 แผนภูมลิ าดับชัน้ [1]
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ระดับชัน้ ที่ 1 หรือระดับบนสุด แสดงจุดโฟกัสหรือเป้าหมายของการตัดสินใจ ระดับชัน้ ที่ 2 แสดงถึงเกณฑ์การ
ตัดสินใจหลักทีม่ ผี ลต่อเป้าหมายในการตัดสินใจนัน้ ระดับชัน้ ที่ 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ย่อยของการตัดสินใจ ซึง่ จะมี
จานวนเท่าไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความชัดเจนของเกณฑ์หลัก (อาจไม่จาเป็ นต้องมี ถ้าเกณฑ์หลักมีความชัดเจนเพียงพอ)
ส่วนระดับชัน้ ล่างสุด หรือระดับชัน้ สุดท้าย คือทางเลือกทีจ่ ะนามาพิจารณาผ่านเกณฑ์การตัดสินใจตามทีก่ าหนดไว้ [1]
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) เป็ นวิธกี ารแก้ไขปญั หาโดยหาค่า
ใกล้เคียงค่าอุดมคติเชิงบวกและเชิงลบ ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของเกณฑ์ท่ใี ช้ เหมาะสาหรับการตัดสินใจที่มี
เกณฑ์ทงั ้ เชิงบวกและเชิงลบ และวิธรี วมเกณฑ์แบบถ่วงน้าหนัก โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. คานวณค่า Normalized Decision Matrix
2. คานวณค่าน้าหนัก Normalized Decision Matrix
3. หาค่าเชิงอุดมคติในเชิงบวก และลบ
4. คานวณค่าระยะห่างจากค่าอุดมคติ
5. คานวณความสัมพันธ์ในเชิงเข้าใกล้แนวคิดวิธแี ก้ปญั หา
6. จัดอันดับจากค่าทีค่ านวณได้เพื่อหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
7. โดยจะเลือกระยะที่ใกล้ท่สี ุดของทางเลือกในแนวคิ ดที่เป็ นเชิงบวก และเลือกระยะที่ใกล้ท่สี ุดของ
ทางเลือกทีเ่ ป็ นแนวคิดเชิงลบ
Simple Additive Weighting (SAW) [2] กระบวนการตัดสินใจแบบ SAW เป็ นกระบวนการทีง่ ่าย ไม่ซบั ซ้อน
นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยผูต้ ดั สินใจเป็ นผูก้ าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินคะแนนของแต่ละ
ทางเลือก การคานวณเริม่ จากการคานวณผลคูณของค่าน้ าหนักและค่าความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ์ ทางเลือกทีไ่ ด้
คะแนนสูงสุดจะเป็ นทางเลือกทีถ่ ูกเลือกเป็ นลาดับแรก
ข้อแตกต่างระหว่าง AHP, SAW และ TOPSIS
AHP ให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ บั ต้องได้และในเชิงนามธรรม โดยเฉพาะการตัดสินเรื่องสาคัญ
ที่เป็ นลักษณะที่ต้องใช้ความรู้สกึ ตัดสิน การตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า สนับสนุ นการวางลาดับปจั จัย การ
เปรียบเทียบปจั จัยหรือทางเลือกในลักษณะเป็ นคู่ แต่มกี ารคานวณความซับซ้อนมากกว่า TOPSIS และ SAW ในขณะ
ที่ TOPSIS ไม่มกี ารเปรียบเทียบเป็ นคู่ แต่จะใช้วธิ กี ารเลือกวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ จากข้อมูล ซึง่ อาจจะไม่เหมาะสมทีส่ ดุ จัดได้ว่ามี
การใช้แผนผังต้นไม้ ส่วน SAW นัน้ เป็ นวิธที ม่ี คี วามน่าเชื่อถือต่าเมื่อนาไปใช้ในวงกว้าง บุคคลทัวไปอาจจะไม่
่
เข้าใจใน
เกณฑ์ของผูท้ าวิจยั เพราะเกณฑ์ทใ่ี ช้ไม่แน่นอน และถูกนิยามขึน้ โดยผูท้ าวิจยั เท่านัน้ การเปรียบเทียบข้อแตกต่างของ
เทคนิคทัง้ สามของ MCDM แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของวิธกี ารตัดสินใจ [2][3][4][5]
วิธกี าร
หลักการ
ข้อดี
AHP - ค่าน้าหนักของเกณฑ์และค่า
- ให้ผลสารวจทีน่ ่าเชื่อถือ
คะแนนความเหมาะสมได้จากการ - มีโครงสร้างทีเ่ ป็ นแผนภูมิ
ใช้หลักการเปรียบเทียบทีละคู่
ลาดับขัน้
ตามลาดับชัน้ การตัดสินใจ
- ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เป็ นปริมาณ
ตัวเลข ทาให้ง่ายต่อการ
เปรียบเทียบและจัดลาดับ
ความสาคัญ
-.สามารถขจัดการตัดสินใจ
แบบมีอคติหรือลาเอียง
ออกไปได้
- ใช้ได้ทงั ้ การตัดสินใจแบบ
คนเดียวและแบบทีเ่ ป็ นกลุ่ม
หรือหมู่
- ก่อให้เกิดการ
ประนีประนอมและการสร้าง
ประชามติ
- ไม่จาเป็ นต้องใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษคอย
ควบคุม
TOPSIS -จัดอันดับความเหมาะสมของ
-เหมาะสาหรับการตัดสินใจ
ทางเลือก โดยการพิจารณา
บนเกณฑ์เชิงปริมาณ
ทางเลือกทีม่ คี ่าเข้าใกล้ค่าทีด่ ที ส่ี ดุ - เหมาะสาหรับการตัดสินใจ
ในทางบวกและออกห่างค่าทีแ่ ย่
ทีอ่ ยู่บนทัง้ เกณฑ์เชิงบวก
ทีส่ ดุ ในทางลบ
และเชิงลบ
SAW

- ผูต้ ดั สินใจเป็ นผูก้ าหนดค่า
น้าหนักของ แต่ละเกณฑ์ทใ่ี ช้ใน
การตัดสินคะแนนรวมของแต่ละ
ทางเลือก

- เป็ นกระบวนการทีง่ ่าย ไม่
ยุ่งยากมีการนาไปใช้อย่าง
กว้างขวาง
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ข้อเสีย
- การเก็บข้อมูลซับซ้อน
- ใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
เก็บข้อมูล เนื่องจากต้อง
อธิบายระดับความสาคัญ
อย่างละเอียดและชัดเจนให้
เข้าใจตรงกันสาหรับกลุม่ ผูใ้ ห้
ข้อมูล
- ใช้เวลาในการวิเคราะห์มาก
ั ยหลายปจั จัย จะ
หากมีปจจั
เกิดความยุง่ ยากและซับซ้อน

- หากมีทางเลือกจานวนมาก
อาจเกิดความผิดพลาดในการ
พิจารณาทางเลือกทีม่ คี ่าดี
ทีส่ ดุ หรือแย่ทส่ี ดุ

- มีสมมติฐานว่าไม่มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ระหว่างปจั จัยที่
ใช้ช่วยตัดสินใจ
- ความน่าเชื่อถือน้อย เพราะ
ผูต้ ดั สินใจเป็ นผูก้ าหนดเกณฑ์

ระบบเลือกหอพักโดย AHP - กรณี ศึกษาหอพักเอกชนรอบมหาวิ ทยาลัยนเรศวร
ระบบเลือกหอพักถูกพัฒนาขึน้ โดยเริม่ ต้นจาก (1)สารวจความต้องการของผูใ้ ช้บริการหอพัก (2)สารวจ
ลักษณะของหอพักเอกชน (3)คานวณค่าน้าหนักตามกระบวนการ AHP และ (4) พัฒนาเวบไซต์ โดยขัน้ ตอนที่ (1) และ
(2)นัน้ ถูกนามาใช้เพื่อประกอบการสร้างแผนภูมลิ าดับชัน้ ดังแสดงในภาพที่ 2
เกณฑ์คะแนนการพิ จารณาหอพัก
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาเลือกหอพักประกอบไปด้วย ราคา ความนิยม สิง่ อานวยความสะดวก และตาแหน่ ง
ทีต่ งั ้ ในแต่ละด้านจะมีรายละเอียดทีไ่ ม่เหมือนกัน รายละเอียดเหล่านี้จะถูกกาหนดค่าตามช่วงของคะแนน 0-9 คะแนน
จากนัน้ นามาเฉลีย่ ตามความถีข่ องข้อมูล คะแนนของเกณฑ์ในแต่ละด้านมาจากข้อมูลของหอพัก โดยพิจารณาว่าหอพัก
นัน้ มีเกณฑ์ในด้านใดบ้าง และนาคะแนนมารวมกัน คะแนนรวมที่ได้จะถูกปรับฐานเป็ น 1, 000 คะแนน เนื่องจาก
ต้องการคะแนนทีม่ ชี ่วงกว้างเพื่อลดปญั หาการซ้าซ้อนของคะแนน รายละเอียดย่อยของเกณฑ์และคะแนนแสดงในข้อ
1) – 4)
1) ราคา เกณฑ์ย่อยในด้านนี้ จะกล่าวถึงช่วงราคาค่าหอพัก
2) ความนิยม เกณฑ์ ในด้านนี้ จะกล่าวถึงสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงความนิยมของหอพัก เช่น ความความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความคุ้มค่าเงิน ด้านสัมพันธภาพ และอื่นๆ ซึ่งได้จากการประเมินของผูท้ ่พี กั อาศัยหรือเคยพักอาศัยอยู่ท่ี
หอพักนัน้ ๆ เก็บข้อมูลไว้ในรูปของความนิยม
3) สิง่ อานวยความสะดวก เกณฑ์ย่อยต่างๆ ในด้านนี้ จะกล่าวถึงสิง่ อานวยความสะดวกทีม่ อี ยูใ่ นหอพัก เช่น
พัดลม แอร์ เครื่องทาน้าอุ่น ลานจอดรถ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นสาหรับผูพ้ กั อาศัย เช่น โต๊ะ เก้าอี้
Wi-Fi และ คียก์ าร์ด เป็ นต้น ในกรณีน้เี ราจะคิดค่าคะแนนเป็ น 0.00 กับ 9.00 ในกรณีทม่ี ี โต๊ะคิดเป็ น 9.00 คะแนน ใน
กรณีทไ่ี ม่มคี ดิ เป็ น 0.00 คะแนน
4) ตาแหน่งทีต่ งั ้ เกณฑ์ในด้านนี้จะกล่าวถึงตาแหน่งทีต่ งั ้ ของหอพักว่ามีความใกล้เคียงกับประตูของ
มหาวิทยาลัยหมายเลขใดบ้าง โดยถ้ามีการเลือกประตูหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ให้ตาแหน่งทีต่ งั ้ ของหอพักทีต่ รงตาม
หมายเลขดังกล่าวนัน้ มีคา่ คะแนนเท่ากับ 9.00 ตาแหน่งทีต่ งั ้ ทีไ่ ม่ตรงตามหมายเลขดังกล่าวมีคา่ คะแนนเท่ากับ 0.00
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ภาพที่ 2 แผนภูมลิ าดับชัน้ การพิจารณาหอพัก
การวิ เคราะห์การตัดสิ นใจโดยใช้กระบวนการลาดับชัน้ เชิ งวิ เคราะห์ (AHP)
การคานวณค่าน้ าหนักของเกณฑ์ต่างๆตามกระบวนการ AHP นัน้ เป็ นขัน้ ตอนที่ 3 ของการพัฒนาระบบ ซึง่
จะต้องทาการคานวณโดยกาหนดให้แต่ละเกณฑ์เกณฑ์หลัก ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการคานวณค่าน้ าหนักที่มี
เกณฑ์หลักคือ ราคา การคานวณมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1) สร้างตารางเมตริกซ์ เปรียบเทียบเกณฑ์หลัก ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็ นคู่โดยกาหนดมาตราส่วนในการ
เปรียบเทียบดังตารางที่ 2
2) คานวณค่าน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์การประเมิน โดยทาการปรับผลรวมของแต่ละคอลัมน์ในตารางที่
2 ให้เท่ากับ 1 ผลลัพธ์ทไ่ี ด้แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสาคัญของเกณฑ์การตัดสินใจ โดยใช้เกณฑ์หลักเป็ นราคา
เกณฑ์
ราคา
ความนิยม
สิง่ อานวยความสะดวก
ราคา
1
3
3
ความนิยม
1/3
1
1
สิง่ อานวยความสะดวก
1/3
1
1
ตาแหน่งทีต่ งั ้
1
1
1
รวมผลแนวตัง้
2.67
6.00
6.00

ตาแหน่งทีต่ งั ้
1
1
1
1
4.00

ตารางที่ 3 ค่าน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์การตัดสินใจ
ราคา

ความนิยม

สิง่ อานวยความ
สะดวก

ตาแหน่ง
ทีต่ งั ้

น้าหนัก
(ผลเฉลีย่ )

ราคา
ความนิยม

0.38

0.50

0.50

0.25

0.4063

0.12

0.17

0.17

0.25

0.1771

สิง่ อานวยความสะดวก

0.12

0.17

0.17

0.25

0.1771

ตาแหน่งทีต่ งั ้

0.38

0.17

0.17

0.25

0.2396

รวมผลแนวตัง้

1.00

1.00

1.00

1.00

0.4063

เกณฑ์

3) คานวณความสอดคล้องกันของเหตุผล (Concurrency Reasonable) ขัน้ ตอนนี้จะทาการตรวจสอบว่าผลลัพธ์
ทีไ่ ด้ในตารางที่ 3 นัน้ มีความถูกต้องและสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
- นาตารางเมตริกซ์ท่มี กี ารใส่ค่าตัวเลขแล้ว (ตารางที่ 2) มาหาค่าลาดับความสาคัญ โดยนาค่าน้ าหนัก (ผล
เฉลีย่ ) จากตารางที่ 3 มาเติมทีค่ อลัมน์สดุ ท้าย ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื ตารางค่าลาดับความสาคัญ ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าลาดับความสาคัญ
ความ
สิง่ อานวย
ตาแหน่ง
ลาดับ
นิยม
ความสะดวก
ทีต่ งั ้
ความสาคัญ
ราคา
1
3
3
1
0.4063
ความนิยม
1/3
1
1
1
0.1771
สิง่ อานวยความสะดวก
1/3
1
1
1
0.1771
ตาแหน่งทีต่ งั ้
1
1
1
1
0.2396
- นาค่าลาดับความสาคัญคูณกับตัวเลขในคอลัมน์ท่ี 2 – คอลัมน์ท่ี 5 ผลลัพธ์ทไ่ี ด้แสดงในตารางที่ 5
เกณฑ์

ราคา

595

ตารางที่ 5 ผลคูณของลาดับความสาคัญ
เกณฑ์

ราคา

ความนิยม

ราคา
ความนิยม
สิง่ อานวยความสะดวก
ตาแหน่งทีต่ งั ้

1*0.4063
1/3*0.4063
1/3*0.4063
1*0.4063

3*0.1771
1*0.1771
1*0.1771
1*0.1771

สิง่ อานวยความ
สะดวก
3*0.1771
1*0.1771
1*0.1771
1*0.1771

ตาแหน่งทีต่ งั ้
1*0.2396
1*0.2396
1*0.2396
1*0.2396

หาผลรวมตามแนวนอนของตารางที่ 5 จะได้ผลลัพธ์ดงั ตาราง 6
ตารางที่ 6 ผลรวมแนวนอนของค่าลาดับความสาคัญ
เกณฑ์

ราคา

ความนิยม

ราคา
ความนิยม
สิง่ อานวยความสะดวก
ตาแหน่งทีต่ งั ้

0.4063
0.1354
0.1354
0.4063

0.5312
0.1771
0.1771
0.1771

สิง่ อานวยความ
ตาแหน่งทีต่ งั ้
สะดวก
0.5312
0.2396
0.1771
0.2396
0.1771
0.2396
0.1771
0.2396

ผลรวม
แนวนอน
1.7083
0.7292
0.7292
1.0000

นาผลรวมแนวนอนจากตารางที่ 6 มาหารด้วยค่าลาดับความสาคัญจากตารางที่ 3 ผลลัพธ์ทไ่ี ด้แสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลหารของผลรวมแนวนอนกับค่าลาดับความสาคัญ
เกณฑ์

ราคา

ความนิยม

สิง่ อานวยความ
สะดวก
0.7292
0.1771
4.1176

ตาแหน่งทีต่ งั ้

ผลรวมแนวนอน
1.7083
0.7292
1.0000
ลาดับความสาคัญ
0.4063
0.1771
0.2396
ผลหาร
4.2051
4.1176
4.1739
- คานวณค่า  max ดังสมการข้างล่าง
 max = (ผลรวมของผลหาร)/จานวนทางเลือก
= (4.2051+4.1176+4.1176+4.1739)/4
= 4.1535
- คานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index) ดังสมการข้างล่าง
CI = ( max-n)/n-1
= (4.1535-4)/3
= 0.0512
- คานวณหาอัตราส่วนของความสอดคล้อง(Consistency Ratio) ดังสมการข้างล่าง
CR = (CI/RI)*100
= (0.0512/0.89)*100
= 5.7508
เพราะฉะนัน้ ค่าความสอดคล้องทีใ่ ช้ราคาเป็ นเกณฑ์หลักคือ 5.75 ซึง่ อัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) ที่
ยอมรับได้ของเมตริกซ์ขนาด 4x4 คือ 9% ดังนัน้ ค่าน้าหนักทีค่ านวณได้เมื่อใช้ราคาเป็ นเกณฑ์หลักแสดงดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์โดยพิจารณาเกณฑ์ในภาพที่ 2
ผลการวิเคราะห์
น้าหนัก
เกณฑ์หลัก
(ค่าลาดับความสาคัญx100)
ราคา
40.63
ความนิยม
17.71
สิง่ อานวยความสะดวก
17.71
ตาแหน่ง
23.96
ในกรณีศกึ ษานี้จะใช้หอพักเอกชนรอบๆมหาวิทยาลัยนเรศวรจานวน 20 แห่ง ซึง่ ทาให้สามารถหาคะแนน
ของหอพักทัง้ 20 แห่ง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ราคา เกณฑ์หลักในด้านราคาหอพักภัทรสิรคิ อร์ทได้คะแนนสูงทีส่ ดุ และ
หอพักเอสทีคอร์ทได้คะแนนน้อยทีส่ ุด ทาทานองเดียวกันกับเกณฑ์อ่นื อีก 3 ด้าน (เกณฑ์ความนิยม เกณฑ์สงิ่ อานวย
ความสะดวก และเกณฑ์ตาแหน่งทีต่ งั ้ ) ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื
- เกณฑ์หลักในด้านความนิยมหอพักภัทรสิรคิ อร์ทได้คะแนนสูงทีส่ ุด และบ้านสวนอพาร์ทเม้นต์ได้คะแนนน้อย
ทีส่ ดุ
- เกณฑ์หลักในด้านสิง่ อานวยความสะดวกหอพักเอสทีคอร์ทได้คะแนนสูงที่สุด และหอพักหอพักเคอา.
คอร์ทได้คะแนนน้อยทีส่ ดุ
- เกณฑ์หลักในด้านตาแหน่ งหอพักบ้านสวนอพาร์เม้นต์ได้คะแนนสูงทีส่ ุด และหอพักเอสทีคอร์ทได้คะแนนน้อย
ทีส่ ดุ
ในการคานวณของระบบลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ (AHP) ด้านตาแหน่งทีต่ งั ้ โดยเลือกจากประตูรอบมหาวิทยาลัย
นเรศวร ผลปรากฏว่ามีบางหอพักที่ไม่ได้มีอยู่ในประตูนัน้ มีคะแนนนาหอพักในประตูนัน้ ซึ่งคะแนนที่นาได้มาจาก
ตัวเลือกในด้านอื่น แต่ไม่ได้ถูกเสนอเป็ นอันดับต้น จะอยู่อนั ดับท้ายๆ ของประตูนนั ้ จึงไม่มปี ญั หาตามมามากนักและใน
เกณฑ์ความนิยมไม่สามารถตัดสินใจเป็ นหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
การพัฒนาเวบไซต์สนับสนุนการตัดสิ นใจเลือกหอพัก
เวบไซต์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกหอพักถูกพัฒนาขึน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกหอพักของ
นิสติ ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 3 นอกจากการเลือกหอพักหอพักตามเทคนิค AHP แล้ว ยังมีขา่ วสารและข้อมูลเพิม่ เติมที่
เกีย่ วข้องกับหอพักประกอบอีกด้วย

บทสรุป
การประยุกต์ใช้ AHP เพื่อพัฒนาเวบไซต์สาหรับการตัดสินใจเลือกหอพักนัน้ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
กลไกการทางานคล้ายกับการตัดสินใจของมนุ ษย์ คือการเปรียบเทียบในลักษณะทีเ่ ป็ นคู่ เวบไซต์น้ีมปี ระโยชน์สาหรับ
นักศึกษาใหม่ทไ่ี ม่คุ้นเคยกับลักษณะรอบๆ มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเกณฑ์ทใ่ี ช้ใน AHP ครัง้ นี้เหมาะสาหรับพืน้ ที่
ศึกษา (รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร) เท่านัน้ ถ้าจะนาไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื จะต้องดาเนินการสารวจเพื่อสร้างเกณฑ์
ขึน้ มาอีกครัง้
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ภาพที่ 3 หน้าจอของเวบไซต์
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ระบบสอบออนไลน์ ที่รองรับรูปแบบข้อสอบของ สทศ.
ONLINE TEST SYSTEM FOR SUPPORTING TESTING MODEL OF NIETS
ศุภกฤษฎิ ์ ตัง้ เสริมสิทธิ1*์ สมพันธุ์ ชาญศิลป์1 และ คะชา ชาญศิลป์1
Supagrid Tangsermsit1*, Sompan Chansilp1 and Kacha Chansilp1
บทคัดย่อ
การสอบออนไลน์เป็ นการสอบทีไ่ ด้รบั ความนิยมในปจั จุบนั เพราะมีระบบทีช่ ่วยอานวยความสะดวกในด้านการ
บริหารจัดการการสอบทาเกิดความรวดเร็วในการประมวลผลสอบและประหยัดงบประมาณในการจัดสอบ แต่ระบบ
สอบออนไลน์ทม่ี อี ยู่ในขณะนี้ยงั ไม่สามารถรองรับรูปแบบข้อสอบของการสอบทีอ่ ยู่ในการกากับดูแลของสถาบันทดสอบ
ทางการศึก ษาแห่ ง ชาติไ ด้ทุ ก รูป แบบ สาหรับ งานวิจ ัย นี้ จ ะเน้ น ไปที่รูป แบบข้อ สอบของการสอบเข้า ศึก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ในการสอบ O-NET, GAT และ PAT ซึง่ มีรูปแบบข้อสอบรวม 7
รูปแบบ โดยจะทาการออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้รองรับรูปแบบทัง้ 7
รูปแบบ ทดสอบความถูกต้องของระบบและรายงานผลของการทดสอบ ผลงานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทีจ่ ะนาไปใช้สอบจริงหรือทดลองสอบนักเรียนของตนได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: ระบบสอบออนไลน์ ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่ าก มทส. O-NET GAT PAT

Abstract
The online exam is popular today because there are systems that facilitate the management exam
so that the examination process can be done quickly and the budget can be saved. However, the online
examination system is currently unable to support all the examination models in the supervision of the
National Institute of Educational Testing Service. In this paper, we will focus on the models of exam
admission to higher education for student grade 12 including O-NET, GAT and PAT tests by furthering design
and develop on SUT Mobile Online Test System to be covers 7 models of the test. The accuracy of the
system is tested and reported. The research results will be useful to school or institute to be used for real
exam or test their students correctly.
Key words:

Online testing system, SUT-Mobile Online Test system, O-NET, GAT, PAT
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บทนา
การสอบออนไลน์ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในปจั จุบนั เนื่องด้วยความสะดวกในการจัดสอบไม่ว่าจะอยู่ท่ี
ไหนหรือเวลาใดก็ตามจะสามารถสอบได้ถา้ มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงความรวดเร็วในการแสดงผลการสอบ
ทาให้ผู้สอบสามารถทราบผลการสอบได้ทนั ทีไม่ต้องรอผลสอบเหมือนการสอบแบบเดิม ซึ่งในปจั จุบนั มีระบบสอบ
ออนไลน์อยู่เป็ นจานวนมากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่ าก มทส. เป็ นระบบที่ให้บริก ารในการจัดสอบแบบเคลื่อนที่หรือแบบออนไลน์
ผ่านระบบอินทราเน็ตภายในองค์กรหรือระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็ นตัวกลางสาหรับการติดต่อ
กับเซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อดาเนินการสอบผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เป็ นระบบทีใ่ ห้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทัง้ สิน้ สามารถดาวน์โหลดแล้วนาไปใช้งานหรือนาไปพัฒนาต่อยอดได้ เพราะเป็ นการพัฒนาขึน้ บนระบบปฏิบตั กิ ารลี
นุ กซ์ ทีอ่ ยู่ภายใต้สญ
ั ญาอนุ ญาตสาธารณะทัวไปของกนู
่
(GNU General Public License) [1] ซึง่ ระบบสอบออนไลน์
เคลื่อนทีจ่ าก มทส. ได้ถูกพัฒนามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยได้รบั ทุนสนับสนุ นจาก “กองทุนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ” ในการวิจ ัย เรื่อง “ระบบการสอบเคลื่อนที่ (MES: Mobile
Examination System)” และพัฒนาต่อยอดมาจนถึงปจั จุบนั โดยรวมระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ (TBMS 5412 :
Test Bank Management System 5412) [2] ซึง่ เป็ นระบบทีใ่ ช้เก็บข้อสอบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน อ้างอิงรูปแบบตามหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 โดยสามารถจัด เก็บข้อสอบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ข้อสอบแบบถูกผิดและข้อสอบแบบจับคู่
รูป แบบของข้อ สอบในป จั จุ บ ันที่ได้รบั การก าหนดจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติ (สทศ.) ปี
การศึกษา 2554 มีรปู แบบข้อสอบอยู่เป็ นจานวนมาก ให้อาจารย์ผอู้ อกข้อสอบได้เลือกออกข้อสอบตามความเหมาะสม
รูปแบบข้อสอบแต่ละแบบจะเน้นการทดสอบทางด้านการวิเคราะห์ ความเข้าใจ การแปลความหมาย ซึง่ ถือว่าเป็ นการ
ทดสอบความถนัดในด้านต่าง ๆ

วิ ธีการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า NIETS: National Institute of
Educational Testing Service (Public Organization) เป็ นองค์กรกลางระดับชาติ มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและ
ประเมินผลทางด้านการศึกษา [3]
รูปแบบข้อสอบทีไ่ ด้ทาการพัฒนาโปรแกรมจะนามาจากการสอบ O-NET , GAT และ PAT [4, 5] ซึง่ เป็ นการ
สอบสาหรับการเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีทงั ้ หมด 7 รูปแบบ ดังนี้ [6, 7]
1) รูปแบบข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
2) รูปแบบข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ
3) รูปแบบข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือกมากกว่า 1 คาตอบ
4) รูปแบบข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์
5) รูปแบบข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลข
6) รูปแบบข้อสอบแบบอัตนัยตรวจด้วยคน
7) รู ป แบบข้อ สอบบทความให้ อ่ า น+ปรนั ย แบบกลุ่ ม ค าตอบ สัม พัน ธ์ ก ัน หลายกลุ่ ม หลายตั ว เลือ ก
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ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส.
ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่ าก มทส. คิดค้น ออกแบบและพัฒนาโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สมพันธุ์ ชาญศิลป์
โดยระบบสอบได้แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ จดั การการสอบและส่วนของผู้สอบ สาหรับส่วนของ
ผูจ้ ดั การการสอบได้แบ่งการทางานออกเป็ น 8 เมนู ได้แก่ [8]
1) กาหนดการสอบ : เป็ นเมนูสาหรับกาหนดข้อมูลในการสอบทัง้ หมด เช่น กาหนดชื่อวิชา รหัสวิชา เวลาใน
การสอบ คาสังในการสอบ
่
การแสดงคะแนนหลังสอบเสร็จ การแสดงกราฟ เป็ นต้น
2) จัดการข้อสอบ : เป็ นเมนูสาหรับการสร้างคาถามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกาหนดจานวนคาถามทีจ่ ะ
สอบโดยผูจ้ ดั การการสอบสามารถเพิม่ คาถามเก็บไว้ได้มากกว่าจานวนทีจ่ ะถามจริงและสามารถกาหนดให้สลับคาถาม
และสลับตัวเลือกได้ สามารถรองรับข้อสอบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบถูกผิด ข้อสอบแบบ
จับคู่ ซึง่ กาลังพัฒนาให้รองรับอีก 2 รูปแบบคือ ข้อสอบแบบเติมข้อความและข้อสอบแบบเรียงลาดับ
3) จัดการแบบสอบถาม : เป็ นเมนูในการกาหนดแบบสอบถาม ทีส่ ามารถกาหนดให้ทาแบบสอบถามได้ 3
ช่วงเวลา คือหลังการล็อกอิน หลังการสอบเสร็จและหลังจากดูเฉลย สาหรับรูปแบบของแบบสอบถามสามารถกาหนดได้
2 รูปแบบ คือรูปแบบตัวเลือกโดยกาหนดได้สูงสุด 5 ตัวเลือกโดยเรียงจากมากไปน้อย และรูปแบบที่ให้ผู้สอบพิมพ์
ความคิดเห็นต่อคาถาม
4) จัดการชื่อผูเ้ ข้าสอบ : เป็ นเมนูสาหรับการจัดการข้อมูลของผูเ้ ข้าสอบ โดยแบ่งเมนูจดั การออกได้เป็ น 4
เมนู คือ เมนูจดั การรายชื่อ เมนูกาหนดหลายห้องสอบ เมนูแสดงรายชื่อและเมนูเปลีย่ นรหัสผ่าน
5) นาระบบเข้า/ออก : เป็ นเมนูในการนาเข้าหรือนาออกข้อมูลของการสอบรวมถึงคาถามในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสะดวกในการนาระบบการสอบทัง้ หมดไปสอบทีอ่ ่นื ได้โดยไม่ตอ้ งนาเครื่องทีอ่ อกข้อสอบไปด้วย
6) ดาเนินการสอบ : เป็ นเมนูสาหรับดาเนินการสอบตัง้ แต่ อนุ ญาตให้ผเู้ ข้าสอบล็อกอินจนถึงยุตกิ ารสอบและ
เป็ นเมนูสาหรับกาหนดแบบสอบถาม โดยแบ่งออกได้เป็ น 4 เมนู คือ เมนูกาหนดการสอบ เมนูแสดงรายชื่อผูล้ อ็ กอิน
เมนูแสดงความก้าวหน้าของการสอบและเมนูเคลียร์การสอบ
7) แสดงผลการสอบ : เป็ นเมนูแสดงข้อมูลการสอบทัง้ หมดของผูส้ อบ สามารถแสดงกราฟคะแนนของผูส้ อบ
คะแนนสูงสุดและต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสอบเป็ นรายคน คะแนนแต่ละรูปแบบ การ
วิเคราะห์การสอบแต่ละคน การตอบคาถามเป็ นรายคนและการคานวณคะแนนใหม่
8) จัดการล็อกไฟล์ : เป็ นเมนูแสดงการกระทาของผูจ้ ดั การการสอบและผูส้ อบทัง้ หมดระหว่างทาการสอบ
สาหรับส่วนของผูส้ อบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่
1) ส่วนทาการสอบ : เป็ นส่วนสาหรับการทาข้อสอบของผูส้ อบโดยจะมีเมนูสาหรับรูปแบบข้อสอบแต่ละแบบ
ให้เลือกตามทีผ่ จู้ ดั การการสอบเป็ นผูก้ าหนด
2) ส่วนแสดงเฉลย : เมื่อทาการสอบเสร็จ ถ้าผูจ้ ดั การการสอบได้กาหนดให้แสดงเฉลย แสดงกราฟและ/หรือ
แสดงคะแนน ผูเ้ ข้าสอบจึงจะสามารถดูเฉลยได้
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แนวคิ ดในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
จากการศึกษาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่ าก มทส. ในขัน้ ต้นผูว้ จิ ยั จะพัฒนารูปแบบข้อสอบเพิม่ ขึน้ มาอีก 4
รูปแบบ ได้แก่ ข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ ข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์กนั ข้อสอบ
แบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลขและข้อสอบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์กนั หลายกลุ่ม หลาย
ตัวเลือก ซึง่ ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนทีจ่ าก มทส. ได้รองรับรูปแบบข้อสอบของ สทศ. อยู่แล้ว 3 รูปแบบคือ ข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ รูปแบบข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือกมากกว่า 1 คาตอบ และข้อสอบแบบอัตนัยตรวจด้วยคน
ขัน้ ตอนในการพัฒนาจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาในส่วนของผูจ้ ดั การการสอบ การพัฒนาใน
ส่วนของผูส้ อบขณะกาลังสอบและการพัฒนาในส่วนของผูส้ อบขณะดูผลสอบ สาหรับการพัฒนาในส่วนของผูจ้ ดั การการ
สอบจะพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ สทศ. กาหนด สาหรับรูปแบบข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ ผูพ้ ฒ
ั นา
ได้ออกแบบมาให้สามารถสร้างกลุ่มคาถาม 1 คาถามอาจมีคาถามย่อยได้หลายคาถาม โดยกลุ่มคาถามจะอ้างอิง
รูปแบบคาถามแบบบทความดังแสดงในภาพที่ 1 ซึง่ มีคาถามย่อย 5 คาถามและมีตวั เลือก 8 ตัวเลือกทีเ่ หมือนกัน

ภาพที่ 1: ตัวอย่างข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ

ภาพที่ 2: ตัวอย่างข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์
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รูปแบบข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์กนั จะอิงรูปแบบข้อสอบดังแสดงในภาพที่ 2 ซึง่ จะ
ต่างจากข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบทีส่ ามารถกาหนดตัวเลือกของคาถามย่อยในแต่ละกลุ่มคาถามได้
รูปแบบข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลข รูปแบบข้อสอบจะมีเพียงคาถามเท่านัน้ ดังแสดงในภาพที่

ภาพที่ 3: ข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลข
3
รูปแบบข้อสอบ บทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์ กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก จะอิงตาม
บทความดังแสดงในภาพที่ 4 เป็ นการแสดงบทความโดยจะมีประโยคหรือคาทีเ่ น้นดาซึง่ แสดงถึงเลขกากับเพื่อใช้ในการ
หาความสัมพันธ์

ภาพที่ 4: ข้อสอบ บทความให้อา่ น+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์
กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
สาหรับส่วนของผูส้ อบขณะดาเนินการสอบและดูเฉลย จะพัฒนาโดยการนารูปแบบทีไ่ ด้ศกึ ษาและนารูปแบบ
เข้ามาในระบบโดยข้อสอบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ ซึ่ง 1 กลุ่มคาถามมีขอ้ ย่อยกี่ขอ้ จะนับเป็ นจานวนข้อหลัก
อย่างเช่น กลุ่มคาถามที่ 1 มี 3 ข้อย่อย ผูส้ อบจะแสดงตัวเลือกสาหรับเปลีย่ นข้อออกมา 3 ข้อ เพราะถือว่าเป็ นคนละข้อ
แต่มคี าถามและตัวเลือกทีเ่ หมือนกัน ข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์จะคล้ายกันกับข้อสอบปรนัย
หลายตัวเลือก 1 คาตอบเพียงแต่ต่างกันทีต่ วั เลือก คือตัวเลือกจะไม่เหมือนกันและในหน้าคาถามจะแสดงตัวเลือกของ
ทุกคาถามย่อยออกมาแสดงทัง้ หมด ข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลขและข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัย
แบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือกจะแสดง 1 คาถาม หรือ 1 บทความเท่ากับ 1 ข้อ
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ผลการศึกษา
ในส่วนของโปรแกรมจะแสดงส่วนของผูจ้ ดั การการสอบสาหรับข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ ดัง
แสดงในภาพที่ 5 ข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์ ดังแสดงในภาพที่ 6 ข้อสอบแบบระบายคาตอบที่
เป็ นค่า/ตัวเลข ดังแสดงในภาพที่ 7 และข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์กนั หลายกลุ่ม
หลายตัวเลือก ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 5: หน้าต่างสอบข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ

ภาพที่ 6: หน้าต่างสอบข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์

ภาพที่ 7: หน้าต่างสอบข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลข
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ภาพที่ 8: หน้าต่างสอบข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์กนั
หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
ส่วนของผู้สอบเมื่อกาลังดูเฉลย สาหรับข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบดังแสดงใน ภาพที่ 9
ข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์ดงั แสดงในภาพที่ 10 ข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลขดัง
แสดงในภาพที่ 11 และข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์กนั หลายกลุ่ม หลายตัวเลือกดัง

ภาพที่ 9: หน้าต่างเฉลยข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก 1 คาตอบ
แสดงในภาพที่ 12
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ภาพที่ 10: หน้าต่างเฉลยข้อสอบแบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดทีส่ มั พันธ์

ภาพที่ 11: หน้าต่างเฉลยข้อสอบแบบระบายคาตอบทีเ่ ป็ นค่า/ตัวเลข

ภาพที่ 12: หน้าต่างเฉลยข้อสอบแบบบทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคาตอบ สัมพันธ์กนั
หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
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ขัน้ ตอนการทดสอบ
การทดสอบระบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ นี้ได้ทดสอบด้วยการใช้โปรแกรม selenium ide ในการจาลองผูส้ อบในการ
ส่งคาสังเช่
่ น การกดปุ่มเพื่อตอบคาถาม การใส่ช่อื ล็อกอินและพาสเวิร์ด ในการเข้าสอบแบบอัตโนมัติตามคาสังที
่ ่ได้
ออกแบบไว้ เป็ นต้น ซึ่ง ผู้พ ัฒนาจะท าการสร้า งหน้ า ต่ า งควบคุ ม การทางานดัง แสดงในภาพที่ 13 ในการทดสอบ
โปรแกรมโดยจะใช้วชิ า Correctness and Connectivity Test ทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้สาหรับการทดสอบซึง่ จะทาการทดสอบ
ขึน้ ทัง้ หมด 5 รูปแบบ (ข้อสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือกหลายคาตอบจะรวมอยู่ในข้อสอบแบบเลือกตอบ) รวมถึง
ข้อสอบแบบถูกผิด ข้อสอบแบบจับคู่และข้อสอบแบบเรียงลาดับ ยกเว้นข้อสอบแบบเติมคา เครื่องทีใ่ ช้ทดสอบในครัง้ นี้
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 59 โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1) นาเข้าวิชา Correctness and Connectivity Test ผ่านหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ
2) เลือกรูปแบบการทาทดสอบว่าให้ผสู้ อบตอบถูกหมด ตอบผิดหมดหรือสุม่ หมดทุกข้อ
3) ทาการเปิ ดระบบบูตผ่านแลนเพื่อให้เครื่องลูกข่ายรันระบบสอบผ่านเครือข่ายแลน
4) เปิ ดให้เครื่องทีเ่ ข้าระบบผ่านเครือข่ายแลนล๊อกอินและเปิ ดให้สอบได้
5) เมื่อสอบเสร็จจะทาการแสดงเฉลยและเครื่องลูกข่ายจะส่งล็อกไฟล์ทบ่ี นั ทึกผลการตอบและผลการสอบ
ทีแ่ สดงทีห่ น้าจอเมื่อรันคาสังใน
่ selenium ide เสร็จ
6) เมื่อเครื่องลูกข่ายส่งผลสอบหน้าเว็บควบคุมจะแสดงจานวนเครื่องทีส่ ่งผลสอบและสามารถดูผลลัพธ์
ของแต่ละเครื่องได้ดงั แสดงในภาพที่ 14

ภาพที่ 13: หน้าต่างควบคุมการทดสอบ

ภาพที่ 14: หน้าต่างแสดงตัวอย่างผลการทดสอบ
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ตารางที่ 1: สรุปผลการทดสอบในแต่ละรอบของเครื่องทดสอบทัง้ หมด
จานวนเครื่อง จานวนเครื่องที่
รอบที่
เงื่อนไขในการทดสอบ
ทีค่ าดหวังว่า ผลความถูกต้อง
จะถูกต้อง
เกิดขึน้ จริง
1
กาหนดให้การทดสอบตอบคาถามให้ถูกหมดทุกข้อ
59
59
2
กาหนดให้การทดสอบตอบคาถามให้ผดิ หมดทุกข้อ
59
59
3
กาหนดให้การทดสอบตอบคาถามให้สมุ่ หมดทุกข้อ
59
59

ความถูกต้อง
100%
100%
100%

วิ จารณ์และสรุปผล
จาก
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงจานวนผลการทดสอบและเงื่อนไขในการทดสอบทัง้ หมด 3 รอบ โดยการกาหนดให้
ตอบคาถามถูกหมดทุกข้อ ตอบคาถามผิดหมดทุกข้อ และตอบคาถามแบบสุม่ หมดทุกข้อ โดยคาดหวังว่าจานวนเครื่อง
ทีใ่ ช้ในการทดสอบทัง้ 59 เครื่องนัน้ จะสามารถทาตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องทัง้ หมด และจากผลการทดสอบพบว่า
เครื่องทีใ่ ช้ในการทดสอบสามารถทาตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องทัง้ 59 เครื่อง เมื่อคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องจึง
เท่ากับ 100%
การทดสอบระบบสอบออนไลน์ดว้ ยโปรแกรม selenium ide กับรูปแบบข้อสอบทัง้ 8 รูปแบบ ทีม่ อี ยู่ในระบบ
สอบออนไลน์ พบว่าคะแนนทีค่ าดหวังทีจ่ ะได้จากการสอบ คะแนนทีไ่ ด้จากล็อกไฟล์ของ selenium คะแนนทีแ่ สดงบน
ระบบสอบหลังจากที่ selenium ทดสอบเสร็จและคะแนนทีไ่ ด้จากการคานวณของระบบได้ถูกต้องตามความต้องการ
แสดงให้เห็นว่าระบบสอบสามารถทางานได้ถูกต้อง 100% จากผลการทดสอบทัง้ หมด
งานวิจยั นี้สามารถช่วยให้โรงเรียนหรือผู้ท่สี นใจในการสอบข้อสอบตามมาตรฐานของ สทศ. ในรูปแบบการ
สอบ O-NET, GAT และ PAT นาไปใช้ในการทดลองสอบก่อนการสอบจริงหรือนาระบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาไปลองทดสอบให้กบั
นักเรียนหรือผูท้ ส่ี นใจ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในการสอบจริงและยังเป็ นการประหยัดงบประมาณในการจัดสอบ
อีกทัง้ สามารถนาไปสอบในการสอบอื่น ๆ เพื่อเพิม่ ความหลากหลายในการสอบ ผูพ้ ฒ
ั นาหวังว่างานวิจยั นี้จะช่วยเป็ น
แรงจูงใจให้ผพู้ ฒ
ั นาระบบต่าง ๆ มีความสนใจในการพัฒนาระบบทางด้านการศึกษา ซึง่ ในอนาคตรูปแบบข้อสอบอาจมี
เพิม่ ขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองทุนนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทม่ี อบทุน
สนับสนุ นในการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ตงั ้ แต่รุ่นแรกในการเป็ นฐานของระบบในปจั จุบนั และสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติท่สี นับสนุ นโครงการวิจยั และพัฒนาระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนาม
สอบทาให้สามารถพัฒนาระบบเพิม่ เติมเพื่อการสอบ O-NET, GAT และ PAT
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การสารวจการถ่ายทอดความรู้ในบริ บทการบูรณาการระบบสารสนเทศ
A Survey of Knowledge Transfer in the Context of Information Systems
Integration
ศักดิ ์ชาย ตัง้ ประเสริฐ1* และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร1
Sakchai Tangprasert1* and Nalinpat Porrawatpreyakorn1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มุ่งสารวจสภาวะปจั จุบนั ของการถ่ายทอดความรูใ้ นบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ ด้วยการ
สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างจานวน 15 บริษทั บริษทั ละ 3 คน รวมทัง้ สิน้ 45 คน และการสังเกตใน 15 บริษทั ดังกล่าว
การสารวจครัง้ นี้ ได้กาหนดรูปแบบของการศึกษาออกเป็ น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ความรู้ท่นี ามาถ่ายทอดในองค์กร
แหล่งทีม่ าของความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ สี ว่ นช่วยสนับสนุน กระบวนการรับรูข้ องบุคคล และ สถานการณ์ต่าง ๆ
ซึง่ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีสว่ นช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดความรูเ้ ป็ นอย่างมาก แต่อย่างไร
ก็ตามองค์กรยังขาดการสร้างสถานการณ์ หรือบรรยากาศที่ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ เช่นการให้รางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ เป็ นต้น และผลจากการสังเกตพบว่ามีถึง 59 รายการในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่มสี ่ วนช่วยสนับสนุ น
ในขณะที่พบเพียง 18 รายการในกลุ่มสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตมีความ
สอดคล้องกันเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ ยังชีใ้ ห้เห็นถึงความต้องการของการถ่ายทอดความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ ผลจาก
การสารวจนี้จะถูกนามาพัฒนากรอบการถ่ายทอดความรูท้ เ่ี หมาะสมกับบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศในอนาคต
คาสาคัญ: การถ่ายทอดความรู้ การสารวจ การบูรณาการระบบสารสนเทศ

Abstract
This paper presents a survey of the current situation of knowledge transfer in the context of information
systems integration in Thailand using structured interviews and observations in 15 information systems integration
companies with 45 participants. This survey focuses on five groups which are the knowledge being transferred in
organizations, sources of knowledge, supporting technologies, individual’s recognition, and knowledge transfer
situations. The interview results revealed that information technology considerably supports knowledge transfer within
the organizations. However, those organizations still lacks the provision of appropriate situations and environments
that promote knowledge transfer, e.g., reward systems. On the other hand, 59 items in the supporting technologies
dimension were the most frequent items found in the observations, while only 18 items in the knowledge transfer
situation dimension were observed as less frequent items. This shows the consistency between the interview and the
observation results as well as the need for an effective knowledge transfer process. Consequently, this survey results
will be used to develop a framework for transferring knowledge in the context of information systems integration
implementation in the near future.
Keywords: Knowledge Transfer, Survey, Information Systems Integration Implementation
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บทนา
การถ่ายทอดความรู้ภ ายในองค์กรช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้ [1] ซึ่งการถ่ ายทอดความรู้
ภายในองค์กรจะสาเร็จได้นนั ้ จาเป็ นต้องมีองค์ประกอบ กระบวนการและปจั จัยทีส่ ง่ เสริมการถ่ายทอดความรู้ โดยแต่ละ
องค์กรจะมีสงิ่ เหล่านี้ทแ่ี ตกต่างกัน ซึ่งผูว้ จิ ยั พบปญั หาการถ่ายทอดความรูใ้ นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้
ให้บริการพัฒนาระบบสารเทศหรือผูบ้ รู ณาการระบบสารสนเทศ (Information Systems Integration) ทีม่ สี าเหตุหลักมา
จากความรูท้ ม่ี กั ถูกยึดติดกับผูน้ าทีมและไม่ได้ถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในทีม ซึง่ หากบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญ
งานลาออก จะส่งผลให้ความรูส้ ูญหายไป และทาให้องค์กรขาดความรู้ทถ่ี อื ได้ว่าเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่า [2] ดังนัน้
ผู้วิจยั จึง ได้ศึกษาการถ่ า ยทอดความรู้ในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศขึ้นโดยใ ช้การสัม ภาษณ์ เ พื่อศึกษา
ข้อเท็จจริงของสภาวะปจั จุบนั แต่เพื่อป้องกันการให้ขอ้ มูลของผูถ้ ูกสัมภาษณ์เอนเอี่ยง จึงมีการใช้การสังเกตเพื่อให้
ทราบถึงปญั หาโดยละเอียดและความต้องการขององค์กร จากนัน้ นาเสนอกรอบแนวคิดการถ่ายทอดความรู้ในบริบท
การบูรณาการระบบสารสนเทศ

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจเพื่อหาสภาวะปจั จุบนั ของการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผลการสารวจมีความ
น่าเชื่อถือและครอบคลุมสิง่ ทีต่ อ้ งการทราบ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องมือในการสารวจ 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์ ซึง่ จะทาให้
ทราบข้อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์ทเ่ี รากาหนดไว้ล่วงหน้า และการสังเกต เพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิง่ ที่
เกิดขึน้ นัน้ กับสิง่ อื่น [3] โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ออกแบบการวิจยั โดยการเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ และการสังเกต
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงของสภาวะปจั จุบนั ให้มคี วามน่าเชื่อถือมากขึน้ โดยวิธดี าเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดรูปแบบของการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยมิตกิ ารถ่ายทอดความรูม้ าใช้กาหนดรูปแบบของการศึกษาซึง่ พบว่ามี 3 มิติ ประกอบด้วย มิตทิ ่ี
1 องค์ประกอบของการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer Components) คือส่วนทีท่ าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
[4] ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ เนื้อหา บุคคล วิธกี าร และเทคโนโลยี มิตทิ ่ี 2 กระบวนการการถ่ายทอดความรู้
(Knowledge Transfer Processes) คือขัน้ ตอนการถ่ายทอดความรู้ [5] ซึง่ งานวิจยั นี้ใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของ Peherstorfer and Schmiedinger [2] และมิตทิ ่ี 3 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer
Factors) โดยปจั จัยที่มผี ลทางบวกคือทาให้การถ่ ายทอดความรู้ประสบความสาเร็จและส่งผลทางลบคือทาให้การ
ถ่ายทอดความรูล้ ้มเหลว [6] ประกอบด้วย 14 ปจั จัย คือ ความรูโ้ ดยนัย ความรูท้ ช่ี ดั แจ้ง แหล่งทีม่ าของความรูจ้ าก
ระหว่างคน แหล่งทีม่ าของความรูจ้ ากทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งทีม่ าของความรูจ้ ากธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสนับสนุ นการทางานร่วมกัน เทคโนโลยีสาร สนเทศด้านการจัดเก็บ
กระบวนการรับรู้โดยการคาดเดา กระบวนการรับรูโ้ ดยเหตุผล กระบวนการรับรูโ้ ดยประสบการณ์ สถานการณ์ทเ่ี กิด
จากสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทเ่ี กิดจากวัฒนธรรมองค์กร และสถานการณ์ทเ่ี กิดจากการจูงใจ [6; 7; 8] แต่เพื่อให้เกิด
ความง่ายในการสารวจและได้ขอ้ มูลทีต่ รงตามวัตถุประสงค์ จึงได้จดั กลุ่มส่วนประกอบของมิตทิ ม่ี คี วามสัมพันธ์ กนั เข้า
ด้วยกัน และเสนอแนวคิดสาหรับอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเข้ากับมิตขิ องการถ่ายทอดความรูอ้ อกเป็ น 5 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความรูท้ ่ถี ูกนามาถ่ายทอดในองค์กร ซึ่งเกิดจากการทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ ทัศนคติของผู้
ถ่ายทอด นอกจากนี้ยงั มาจากจากการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และข้อปฏิบตั ขิ ององค์กรอีกด้วย
กลุ่มที่ 2 แหล่งที่มาของความรูภ้ ายในองค์กร ซึง่ ได้มาจากการถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างบุคคล ทรัพยากร
สารสนเทศ และจากธรรมชาติโดยรอบ
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กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ สี ่วนช่วยสนับสนุ นการสื่อสาร การทางานร่วมกัน และช่วยจัดเก็ บความรู้
ทาให้สามารถเกิดการถ่ายทอดความรูต้ ่อไป
กลุ่มที่ 4 กระบวนการรับรูข้ องบุคคล ซึง่ เกิดจากการคาดเดา การใช้เหตุผล และประสบการณ์ต่าง ๆ
กลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และการจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ถ่ายทอดความรู้
2. กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลจานวนองค์กรผูใ้ ห้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information Systems Integration) จากสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พบว่ามีองค์กรที่เป็ นสมาชิกจานวน 108 องค์กร [15] แต่มีองค์กรที่จด
ทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแจ้งจุดประสงค์การจดทะเบียนเกีย่ วกับการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และบริการที่เ กี่ย วข้อ งอีก เป็ น จานวนมาก [16] ภายใต้ประชากรนี้ ผู้วิจยั สุ่มตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกผูท้ ท่ี างานในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
ตามประเภทของบริษัทดังนี้ คือ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) บริษัทตัวแทนจาหน่ ายหลัก (Distributor) และ
บริษทั ขายปลีก (Reseller) รวมเป็ นจานวน 15 บริษทั สาหรับการสังเกต และสุ่มตัวอย่างอีก บริษทั ละ 3 คน รวมทัง้ สิน้
45 คนสาหรับการสัมภาษณ์ สรุปได้ดงั แผนภูมทิ ่ี 1 ทัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างทีถ่ ูกเลือก ประกอบด้วยบุคลากรในหลากหลาย
บทบาทและหน้าที่ เช่น ผู้บริหารโครงการ วิศวกรระบบ ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายบัญชี และ
ธุรการของโครงการ เป็ นต้น
แผนภูมิที่ 1 การแบ่งชัน้ ภูมอิ งค์กรผูใ้ ห้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้คอื ข้อคาถามปลายเปิ ด (Open Ended) หรือรายการการ
สัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสังเกต ข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน คือส่วนข้อมูลพืน้ ฐานทัวไป
่ และส่วนการถ่ายทอดความรูใ้ นองค์กร มีทงั ้ หมด 14 ข้อคาถามภายใต้ 5 กลุ่มของการ
ถ่ายทอดความรู้ท่กี ล่าวไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี้ขอ้ คาถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objectives Concordance: IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญและตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของข้อคาถามทัง้ ฉบับ ด้วยค่าสัมประสิทธ์อลั ฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
แล้วพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.82 แสดงถึงข้อคาถามทีม่ คี วามเชื่อมันในระดั
่
บสูง สาหรับการสังเกตนัน้ ได้ออกแบบการสังเกต
ข้อเท็จจริงทีพ่ บในสภาวะปจั จุบนั จานวน 5 ข้อ โดยผลจากการสังเกตถูกบันทึกเป็ นความถีเ่ ช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์
เพื่อยืนยันความสอดคล้องของคาตอบของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และสถานการณ์ทพ่ี บจริง

ผลการศึกษา
1. การสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 45 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นชายร้อยละ 62.2 อายุเฉลีย่ 35 ปี ร้อยละ
53.3 จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.5 ทางานในตาแหน่งนักปฏิบตั กิ าร ร้อยละ 42.2 โดยมีอายุงาน
ในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศเฉลีย่ อยู่ท่ี 6.2 ปี สาหรับผลการสัมภาษณ์การถ่ายทอดความรูใ้ นองค์กรเพื่อให้
เกิดความมันใจในข้
่
อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ทไ่ี ม่มคี วามเอนเอียง และเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ จึงได้ทาการแปลผล
การสัมภาษณ์ โดยใช้ความถี่ ซึง่ พบว่า กลุ่มที่ 1 ความรูท้ ถ่ี ูกนามาถ่ายทอดในองค์กรนัน้ บุคลากรได้รบั ความรูร้ อ้ ยละ
92.22 ซึง่ ความรูส้ ่วนใหญ่มาจากการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ มีค่าร้อยละ 75.56 กลุ่มที่ 2 แหล่งทีม่ าของความรู้
ภายในองค์กรช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 89.63 ซึง่ มักได้มาจาก เอกสาร หนังสือ บทความ และสิง่ พิมพ์
ต่างๆ ร้อยละ 95.55 กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ สี ว่ นช่วยสนับสนุนการถ่ายทอดความรูม้ คี า่ ร้อยละ 79.26 ซึง่ มี
การใช้โทรศัพท์หรือโทรสารมากทีส่ ดุ ร้อยละ 97.78 กลุ่มที่ 4 กระบวนการรับรูข้ องบุคคลช่วยให้บุคลากรได้รบั ความรู้
ทีถ่ ่ายทอดมา ร้อยละ 74.81 ซึ่งได้มาจากการจดบันทึก มากทีส่ ุดคือร้อยละ 88.89 ส่วนกลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ
ภายในองค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นมีค่าเห็นด้วย
เพียงร้อยละ 51.85 ซึง่ สถานการณ์ทผ่ี ลต่อการถ่ายทอดความรู้มากทีส่ ุดคือ การให้รางวัลผูป้ ฏิบตั งิ านดี คิดเป็ นร้อยละ
48.89 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์

3. บุคคลอื่นได้ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ท่าน แล้ว

ท่านได้ถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอืน่ ต่อไป
หรือไม่ อย่างไรบ้าง
4. ท่านมีแหล่งความรูจ้ ากทรัพยากรและ
เทคโนโลยีทส่ี นับสนุนความรูข้ องท่าน หรือไม่
อย่างไรบ้าง
5. สิง่ แวดล้อมรอบข้างท่านช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความรูใ้ นการทางานแก่ท่าน หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
ผลรวมของความถึท่ พ่ี บ

4.44

75.56

33.33

13.33

-

-

-

-

4.63

24.44

88.89

11.11

-

-

42.22

51.11

35.56

51.11

20.00

4.44

48.89

92.22

7.77
75.56

33.33

55.55

51.11

35.56

51.11

20.00

9.07

อื่น ๆ

ผูฝ้ ึกอบรม หรือ
วิทยากร

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ผลการสัมภาษณ์
ความถี่ (ร้อยละ)
สื่อมัลติมเี ดีย วีดทิ ศั น์

ความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย

มาตรฐาน ISO หรือ
มาตรฐานอื่น ๆ
อื่น ๆ

กฎระเบียบขององค์กร

95.56

ข้อบังคับการ
ปฏิบตั งิ าน
ผังปฏิบตั งิ าน (Work
Flow)
แผนการฝึกอบรม

ประกาศ หรือ การ
ประชาสัมพันธ์
แผนผังองค์กร

1. ท่านได้รบั การถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการ
ทางานจากผูถ้ ่ายทอดความรู้ ซึง่ มาจาก ทักษะ
ความเชีย่ วชาญ และทัศนคติของผูถ้ ่ายทอด
หรือไม่ อย่างไรบ้าง
2. ผูถ้ ่ายทอดความรูใ้ ห้ท่านถ่ายทอดความรูท้ ่ี
ได้มาจาก การเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และ ข้อ
ปฏิบตั ิ หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
ผลรวมของความถีท่ พ่ี บ
กลุ่มที่ 2 แหล่งที่ มาของความรู้ภายใน
องค์กร

ความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย

ผลการสัมภาษณ์
ความถี่ (ร้อยละ)

เอกสาร หนังสือ
บทความ และ
สิง่ พิมพ์ต่างๆ
ระบบคอมพิวเตอร์
หรืออินเตอร์เน็ต

กลุม่ ที่ 1 ความรู้ที่ถกู นามาถ่ายทอดใน
องค์กร

86.67

13.33

-

-

-

42.22

-

57.78

97.78

02.22

62.22

88.89

40.00

-

2.22

31.11

84.44

15.56

51.11

-

-

24.44

4.44

66.67

89.63

10.37
95.55

68.89

40.00

66.66

6.66
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EMail)

ระบบการประชุม
(Conference System)

ระบบจัดการแฟ้มข้อมูล (File
Sharing)

86.67

13.33

26.67

86.67

17.78

-

-

-

13.33

88.89

11.11

71.11

-

68.89

62.22

-

-

28.89

62.22

37.78

-

-

-

-

64.44

8.89

35.56

79.26

20.74
97.78

86.67

86.67

62.22

64.44

8.89

9. ท่านมักได้รบั ความรูท้ ม่ี าจากการคาดเดา

ของบุคคลอื่น หรือไม่ อย่างไรบ้าง
10. ท่านมักได้รบั ความรูท้ ม่ี าจากเหตุผลของ
บุคคลอื่น หรือไม่ อย่างไรบ้าง
11. ท่านมักได้รบั ความรูท้ ม่ี าจากประสบการณ์
ของบุคคลอื่น หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
ผลรวมของความถึท่ พ่ี บ

อื่น ๆ

ไม่ระบุ

อื่น ๆ

การบันทึก
ประเมินการ
ทางาน

ผลการสัมภาษณ์
ความถึ่ (ร้อยละ)
การจัดทาเอกสาร
รายงาน

ความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย

ไม่ระบุ

เว็บไซต์ (Website)

ถูกเผยแพร่ หรือไม่ อย่างไรบ้าง
7. การเผยแพร่ความรูใ้ นองค์กรของท่านช่วยใน
การสนับสนุนการทางานร่วมกับบุคคลอื่น
หรือไม่ อย่างไรบ้าง
8. องค์กรของท่านมีการมีจดั เก็บความรูด้ ว้ ย
การบันทึกและมีการเผยแพร่ความรู้ หรือไม่
อย่างไรบ้าง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
ผลรวมของความถึท่ พ่ี บ
กลุ่มที่ 4 กระบวนการรับรู้ของบุคคล

ความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
โทรศัพท์หรือโทรสาร

6. องค์กรของท่านมีการสือ่ สารทีช่ ว่ ยให้ความรู้

ผลการสัมภาษณ์
ความถึ่ (ร้อยละ)

การจดบันทึก

กลุม่ ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีส่วนช่วย
สนับสนุน

66.67

33.33

82.22

-

-

-

17.78

68.89

31.11

6.67

71.11

28.89

2.22

28.89

88.89

11.11

-

-

11.11

4.44

88.89

74.81

25.18
88.89

71.11

40.00

6.67
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กลุ่มที่ 5 สถานการณ์ ต่าง ๆ

เผยแพร่ความรูใ้ นองค์กรของท่าน หรือไม่
อย่างไรบ้าง
13. วัฒนธรรมองค์กรของท่านช่วยส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรูใ้ นองค์กร หรือไม่ อย่างไรบ้าง
14. องค์กรของท่านมักมีรางวัล หรือ แรงจูงใจ
ต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการเผยแพร่ความรูใ้ น
องค์กร หรือไม่ อย่างไรบ้าง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็น
ผลรวมของความถึท่ พ่ี บ

42.22

17.78

-

-

6.67

82.22

53.33

46.67

-

33.33

-

-

66.67

44.44

55.56

31.11

06.67

28.89

-

68.89

51.85

48.15
48.89

40.00

28.89

6.67

อื่น ๆ

ไม่ระบุ

57.78

การให้รางวัล
ผูป้ ฏิบตั งิ านดี

การกาหนด
นโยบายลา
ศึกษาต่อ

12. สภาพแวดล้อมตัวท่านช่วยส่งเสริมการ

การให้
งบประมาณการ
ฝึกอบรม

ความคิ ดเห็น
(ร้อยละ)
เห็น ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย

ผลการสัมภาษณ์
ความถึ่ (ร้อยละ)

2. การสังเกต
จากการสังเกต 3 กลุ่มธุรกิจจานวน 15 บริษทั เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาวะปจั จุบนั ขององค์กรใน 5
กลุ่ม ของการถ่ ายทอดความรู้ พบว่า กลุ่มที่ 1 ความรู้ท่ถี ูกนามาถ่ ายทอดในองค์กรมีการถ่ ายทอดความรู้โดยการ
ประกาศ หรือ การประชาสัมพันธ์ มีความถี่ของการพบหลักฐานร้อยละ 80.00 กลุ่มที่ 2 แหล่งทีม่ าของความรูภ้ ายใน
องค์กรมีเอกสาร หนังสือ บทความ และสิง่ พิมพ์ต่างๆ มีความถีข่ องการพบหลักฐานร้อยละ 93.33 กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ สี ่วนช่วยสนับสนุ น คือ โทรศัพท์หรือโทรสาร มีความถี่ของการพบหลักฐานร้อยละ 100 กลุ่มที่ 4
กระบวนการรับรู้ของบุคคลมีการจดบันทึกมากที่สุดร้อยละ 80 และกลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ พบว่ามีการให้
งบประมาณการฝึกอบรม มากทีส่ ดุ คือร้อยละ 46.67 จากข้อมูลการสังเกตนี้พบว่า ในกลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีม่ สี ว่ นช่วยสนับสนุน พบหลักฐานการใช้งานในองค์กรมากทีส่ ดุ ถึง 59 รายการ ในขณะทีก่ ลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ
พบหลักฐานภายในองค์กรน้อยทีส่ ดุ เพียง 18 รายการเท่านัน้ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการสังเกต
กลุ่มการศึกษา

รายการ

กลุม่ ที่ 1 ความรู้ที่ถกู นามาถ่ายทอดใน
องค์กร

ประกาศ หรือ การประชาสัมพันธ์
แผนผังองค์กร
กฎระเบียบขององค์กร
ข้อบังคับการปฏิบตั งิ าน
ผังปฏิบตั งิ าน (Work Flow)
แผนการฝึกอบรม
มาตรฐาน ISO หรือ มาตรฐานอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม
เอกสาร หนังสือ บทความ และสิง่ พิมพ์ต่างๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต
สือ่ มัลติมเี ดีย วีดทิ ศั น์
ผูฝ้ ึกอบรม หรือวิทยากร
อื่น ๆ
รวม
โทรศัพท์หรือโทรสาร
เว็บไซต์ (Website)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ระบบการประชุม (Conference System)
ระบบจัดการแฟ้มข้อมูล (File Sharing)
อื่น ๆ
รวม
การจดบันทึก
การจัดทาเอกสาร รายงาน
การบันทึกประเมินการทางาน
อื่น ๆ
รวม
การให้รางวัลผูป้ ฏิบตั งิ านดี
การให้งบประมาณการฝึกอบรม
การกาหนดนโยบายลาศึกษาต่อ
อื่น ๆ
รวม

กลุม่ ที่ 2 แหล่งที่มาของความรู้ภายใน
องค์กร

กลุม่ ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วน
ช่วยสนับสนุน

กลุ่มที่ 4 กระบวนการรับรู้ของบุคคล

กลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ

ความถี่
12
5
8
8
5
7
3
1
49
14
10
6
9
1
40
15
13
12
9
9
1
59
12
10
5
1
28
6
7
4
1
18

ร้อยละ
80.00
33.33
53.33
53.33
33.33
46.67
20.00
06.67
93.33
66.67
40.00
60.00
06.67
100.00
86.67
80.00
60.00
60.00
06.67
80.00
66.67
33.33
06.67
40.00
46.67
26.67
06.67

3. เปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตโดยการหาผลต่างระหว่างการสารวจของทัง้ 2
เครื่องมือ โดยทีห่ ากผลต่างเท่ากับ 0 แสดงถึงความสอดคล้องกันของผลสารวจ หากผลต่างระหว่างร้อยละ 1 – 5
แสดงถึงความต่างกันน้อยมาก และหากผลต่างระหว่างร้อยละ 6 – 10 แสดงถึงค่าความต่างกันน้อย ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบทุกรายการมีค่าความต่างไม่เกิน ร้อยละ 10 แสดงว่าผลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกตนัน้ มีความ
สอดคล้องกัน ทีส่ ามารถสะท้อนสภาวะปจั จุบนั ของการถ่ายทอดความรูใ้ นบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศได้เป็ น
อย่างดี ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบการสัมภาษณ์และการสังเกต
กลุ่มการศึกษา

รายการ

กลุม่ ที่ 1 ความรู้ที่ถกู
นามาถ่ายทอดใน
องค์กร

ประกาศ หรือ การประชาสัมพันธ์
แผนผังองค์กร
กฎระเบียบขององค์กร
ข้อบังคับการปฏิบตั งิ าน
ผังปฏิบตั งิ าน (Work Flow)
แผนการฝึกอบรม
มาตรฐาน ISO หรือ มาตรฐานอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมความถี่
เอกสาร หนังสือ บทความ และสิง่ พิมพ์
ต่างๆ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ต
สือ่ มัลติมเี ดีย วีดทิ ศั น์
ผูฝ้ ึกอบรม หรือวิทยากร
อื่น ๆ
รวมความถี่
โทรศัพท์หรือโทรสาร
เว็บไซต์ (Website)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ระบบการประชุม (Conference System)
ระบบจัดการแฟ้มข้อมูล (File Sharing)
อื่น ๆ
รวมความถี่
การจดบันทึก
การจัดทาเอกสาร รายงาน
การบันทึกประเมินการทางาน
อื่น ๆ
รวมความถี่
การให้รางวัลผูป้ ฏิบตั งิ านดี
การให้งบประมาณการฝึกอบรม
การกาหนดนโยบายลาศึกษาต่อ
อื่น ๆ
รวมความถี่

กลุม่ ที่ 2 แหล่งที่มา
ของความรู้ภายใน
องค์กร

กลุม่ ที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีส่วน
ช่วยสนับสนุน

กลุม่ ที่ 4 กระบวนการ
รับรู้ของบุคคล

กลุม่ ที่ 5 สถานการณ์
ต่าง ๆ
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การสัมภาษณ์
(ร้อยละ)
75.56
33.33
55.55
51.11
35.56
51.11
20.00
09.07
331.29
95.55

การสังเกต
(ร้อยละ)
80.00
33.33
53.33
53.33
33.33
46.67
20.00
06.67
326.66
93.33

ผลต่างระหว่างการสัมภาษณ์
และการสังเกต (ร้อยละ)
4.44
4.40
2.22
2.22
2.23
4.44
4.40
2.40
26.75
2.22

68.89
40.00
66.66
06.66
277.76
97.78
86.67
86.67
62.22
64.44
08.89
406.67
88.89
71.11
40.00
06.67
206.67
48.89
40.00
28.89
06.67
124.45

66.67
40.00
60.00
06.67
266.67
100.00
86.67
80.00
60.00
60.00
06.67
393.34
80.00
66.67
33.33
06.67
186.67
40.00
46.67
26.67
06.67
120.01

2.22
4.40
6.66
0.01
15.51
2.22
4.40
6.67
2.22
4.44
2.22
22.17
8.89
4.44
6.67
4.40
24.4
8.89
6.67
2.22
4.40
22.18

จากการศึก ษาสภาวะป จั จุ บ ัน ของการถ่ า ยทอดความรู้ใ นบริบ ทการบูร ณาการระบบสารสนเทศพบว่ า
ผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่เป็ นชาย มีอายุอยู่ในช่วงของวัยทางานคือเฉลีย่ 35 ปี และมีประสบการณ์ทางานมาแล้ว 6.2 ปี
ซึง่ การสัมภาษณ์การถ่ายทอดความรูใ้ นองค์กรทัง้ 5 กลุ่มพบว่า การถ่ายทอดความรูใ้ นกลุ่มที่ 1 บุคลากรเห็นด้วยว่า
องค์กรมีการนาความรูท้ ถ่ี ูกนามาถ่ายทอดในองค์กร มากทีส่ ุดร้อยละ 92.22 ซึง่ จากการสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่มา
จากประกาศ หรือ การประชาสัมพันธ์ถงึ ร้อยละ 75.56 กลุ่มที่ 2 แหล่งทีม่ าของความรูภ้ ายในองค์กรมีผเู้ ห็นด้วยร้อยละ
89.63 พบมากในเอกสาร หนังสือ บทความและสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ร้ อยละ 95.55 กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ช่วยสนับสนุ นการถ่ายทอดความรูม้ คี วามคิดเห็น เห็นด้วยร้อยละ 79.26 ซึง่ ในการเห็นด้วยดังกล่าวส่วนใหญ่มาจาก
การใช้โทรศัพท์หรือโทรสาร ร้อยละ 97.78 แต่พบว่าระบบการประชุม และการจัดการแฟ้มข้อมูลยังมีน้อย อาจส่งผล
ต่อการแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Alves et al. [9] ทีเ่ ห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
ส่วนช่วยแบ่งปนั ข้อมูลทาให้เกิดรูปแบบการทางานร่วมกัน แต่ทงั ้ นี้จากการสารวจยังพบว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลมี
ค่าเฉลีย่ ต่า กลุ่มที่ 4 กระบวนการรับรูข้ องบุคคล มีผลการเห็นด้วยร้อยละ 88.89 พบว่ามีการจดบันทึกมากทีส่ ุดร้อยละ
88.89 โดยการสัมภาษณ์ทงั ้ 5 กลุ่มพบว่า กลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ มีความขัดแย้งในการแสดงความคิดเห็นมาก
ทีส่ ุด โดยพบว่า มีผเู้ ห็นด้วยร้อยละ 51.85 และไม่เห็นด้วย 48.15 ซึง่ จากการสัมภาษณ์พบว่าในองค์กรยังขาดการ
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอือ้ อานวยต่อการถ่ายทอดความรู้ ทัง้ วัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการ
ถ่ายทอดความรูย้ งั น้อย ซึง่ จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรไม่สามารถระบุการส่งเสริมความรูข้ องสภาพแวดล้อมใน
องค์กรได้ถงึ ร้อยละ 82.22 อาจทาให้การถ่ายทอดความรูไ้ ม่ประสบความสาเร็จ [6]
การสังเกตการถ่ ายทอดความรู้ท ัง้ 5 กลุ่ ม ได้ตรวจสอบพบหลักฐานตามความถี่มากที่สุดคือ กลุ่มที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ สี ว่ นช่วยสนับสนุน มีความถี่มากถึง 59 รายการ และพบว่ากลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ นัน้ มี
ความถีน่ ้อยทีส่ ดุ เพียง 18 รายการ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ มักให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาก แต่การให้ความสาคัญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ยังน้อยมาก ซึง่ เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบการสัมภาษณ์และการ
สังเกต ทัง้ 5 กลุ่มพบว่ามีความสอดคล้องกันดังจะได้เห็นจากค่าความต่างระหว่างการสัมภาษณ์และการสังเกตมีค่าน้อย
แสดงให้เห็นว่าผลการสารวจมีความน่าเชือ่ มัน่ โดยพบว่า กลุ่มที่ 3 หลังจากมีการเปรียบเทียบมีค่าความถีร่ วมมากกว่า
ทุกกลุ่มคือ จากการสัมภาษณ์มคี วามถีร่ วม 406.67 และการสังเกตมีความถี่รวม 393.34 แต่กลุ่มที่ 5 มีค่าความถี่รวม
น้อยทีส่ ดุ โดยจากการสัมภาษณ์มคี า่ ความถีร่ วมเพียง 124.45 และการสังเกตมีค่าความถีร่ วมเพียง 120.01
จากผลการสารวจยังพบว่าการถ่ ายทอดความรู้ในบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ ยังต้องการการ
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออานวยต่อการถ่ายทอดความรู้ ทัง้ วัฒนธรรมของ
องค์กร และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรูภ้ ายในองค์กร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ทีผ่ ่านมา ตัวอย่างเช่น Salleh et al. [10] ศึกษาการถ่ายทอดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับระบบงานบัญชี พบว่าหากองค์กรมี
การวางแผนและดาเนินการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็ นระบบจะทาให้เกิดประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ภายในองค์กร
นอกจากนี้ Ambos and Schlegelmilch [11] ศึกษาการถ่ายทอดความรูข้ องบริษทั ให้คาปรึกษาระหว่างประเทศ
(International Consulting Firms) พบว่าในการถ่ายทอดความรูข้ องบุคคลเมื่อองค์กรมีการวางแผนกลยุทธ์ทเ่ี สริมแรง
การถ่ายทอดความรูจ้ ะทาให้มกี ารถ่ายทอดความรูป้ ระสบความสาเร็จมากขึน้
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ข้อจากัดงานวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้พบว่าองค์กรผูใ้ นบริการพัฒนาระบบสารสนเทศมีขนาดองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน [15] และการ
ดาเนินการทางธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามหลากหลาย ดังพบได้จากการแจ้งวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
การค้าใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [16] ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มทางธุรกิจเป็ น 3 กลุ่ม เพื่อให้การสารวจมี
สัดส่วนเหมาะสมข้อมูลที่เที่ยงตรงไม่เอนเอียง โดยประกอบด้วย บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) บริษัทตัวแทน
จาหน่ ายหลัก (Distributor) และบริษัทขายปลีก (Reseller) แต่นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งลาดับชัน้ ลงไปอีกตามความ
เชีย่ ญชาญ เช่น การให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน (Information Technology Infrastructure
Systems) การให้บริการพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System) การให้บริการพัฒนาระบบความปลอดภัยของ
สารสนเทศ (Information Systems Security) เป็ นต้น ซึ่งจะทาให้การสารวจข้อมูลให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึน้
เพราะความรู้ ทัก ษะที่ใ ช้ใ นการปฏิบตั ิง านและกระบวนการท างานมีค วามแตกต่ างกัน นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า การ
เปรียบเทียบการสัมภาษณ์และการสังเกตให้เกิดประโยชน์มากยิง่ ขึน้ ควรมีการทาสมมุตฐิ านเพื่อพิสจู น์ เป้าหมายสิง่ ที่
ต้องการทราบและวิเคราะห์ผลทางสถิตจิ ะทาให้ได้ผลลัพธ์ทม่ี คี วามเชื่อมันมากยิ
่
ง่ ขึน้
ความต้องการในการพัฒนากรอบการถ่ายทอดความรู้
ผลจากการสารวจข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการถ่ายทอดความรูไ้ ด้เป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) เนื้อหา
ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างกันตามลักษณะ 2 อย่างคือ Tacit Knowledge เป็ นความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล และ Explicit
Knowledge เป็ นหลักการ ทฤษฎี กฎ ข้อปฏิบตั ิ และข้อมูล เป็ นต้น [7] 2) แหล่งทีม่ าของความรู้ ซึง่ ส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดความรู้เช่นกัน เพราะความรู้เกิดได้จากทัง้ คน สารสนเทศ และ ธรรมชาติ โดยมีวธิ กี าร หรือกระบวนการ
ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรูซ้ ง่ึ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีท่ าให้การถ่ายทอดความรูป้ ระสบความสาเร็จหรือล้มเหลว [8]
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค วามจาเป็ นที่ช่วยในการถ่ ายทอดความรู้ โดยใช้เป็ นเครื่องมือ ในการสื่อ สาร สร้า ง
ประสิทธิภาพการทางานร่วมกัน และจัดเก็บความรู้ 4) กระบวนการรับรู้ ซึง่ เกิดการคาดเดา หรือ ใช้เหตุผล และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความรู้ขน้ึ มา นอกจากนี้ยงั พบว่ามีปจั จัยที่มบี ทบาทให้เกิดผลกระทบในการถ่ายทอด
ความรูค้ อื 5) สถาณการณ์หรือสภาวะอันทาให้เกิดการถ่ายทอดความรูข้ น้ึ [6] ซึง่ ปจั จัยต่าง ๆ มีส่วนช่วยผลต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ประสบความสาเร็จ โดยช่วยในการเสริมแรงการถ่ายทอดความรู้ แต่จากการสัมภาษณ์ ท่นี ามา
พิจารณาพบว่า บุคลากรไม่ได้เห็นด้วยกับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ จึง ควร
ส่งเสริมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อช่วยให้การถ่ายทอดความรูใ้ นองค์กร
กรอบแนวคิ ดการถ่ายทอดความรูใ้ นบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ผูว้ จิ ยั ได้นาความต้องการของการถ่ายทอดความรู้ท่ไี ด้จากการศึกษา มาพัฒนากรอบแนวคิดการถ่ายทอด
ความรูโ้ ดยอาศัย 3 มิตซิ ง่ึ ประกอบด้วย องค์ประกอบ (Knowledge Transfer Components) คือ เนื้อหาทีต่ ้องการส่ง
ซึง่ อาจจะเป็ นผู้รบั หรือผูส้ ่ง หรือทัง้ สองอย่าง โดยมีวธิ กี ารในการส่ง ซึง่ ในการส่ง จะต้องใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมื อ
ช่วยในการทาให้เกิดการสือ่ สารหรือจัดเก็บความรู้ [12] โดยการทีค่ วามรูจ้ ะถูกถ่ายทอดไปได้นอกจากมีองค์ประกอบที่
ครบแล้วจาเป็ นต้องมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer Processes) โดยผูว้ จิ ยั ได้นากระบวนการ
ถ่ายทอดความรูข้ อง Peherstorfer and Schmiedinger (2006) มาประยุกต์ใช้ ซึง่ มีขนั ้ ตอนทีม่ คี วามเหมาะสมกับการ
ถ่ายทอดความรูใ้ นบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ คือ บุคลากรทีจ่ ะเริม่ ปฏิบตั งิ านจาเป็ นต้องมีการฝึ กอบรมโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ าจากทักษะและประสบการณ์ โดยมีขนั ้ ตอนโดยเริม่ จากการปฐมนิเทศให้ความรูเ้ บือ้ งต้น แล้วสร้างการ
เรียนรูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั งิ าน แล้วจึงให้ปฏิบตั งิ านด้วยตนเองภายใต้คาแนะนา ก่อนจะให้ปฏิบตั เิ องอย่าง
อิสระด้วยตนเอง แต่ขณะที่มกี ารดาเนินการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละองค์ประกอบและแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการ
มักพบว่ามีปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer Factors) จานวน 5 กลุ่ม ซึง่ จากการสารวจ
พบว่าจาเป็ นต้องปรับปรุง กลุ่มที่ 5 เพื่อให้ส่งผลกระทบต่ อการถ่ายทอดความรู้ดีขน้ึ โดยงานวิจ ั ยนี้พจิ ารณาปจั จัย
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ความสามารถและการยอมรับกรอบการถ่ายทอดความรูท้ ่นี าเสนอนี้จากผลผลิต (Output) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency) [13] อันได้แก่ ปจั จัยด้านบวกเสริมแรงผลักดันการถ่ายทอดความรู้ ปจั จัยด้านลบลดแรงผลักดันการ
ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการถ่ายทอดความรูส้ มบูรณ์ และพิจารณาผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ท่จี ะ
ได้รบั อันได้แก่ ความสามารถใช้ความรู้แก้ปญั หาได้ ความผิดพลาดในการทางานลดลง ความรู้ถูกถ่ายทอดอย่าง
สมบูรณ์ และการทางานรวดเร็วขึน้ มาใช้ในการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) [14] เพื่อให้การถ่ายทอด
ความรูใ้ นองค์กรประสบความสาเร็จ ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพและลดปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในการทางาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ออกแบบกรอบการถ่ายทอดความรูด้ งั รูปภาพที่ 1
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2.
3.

4.

(Mechanism)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการถ่ายทอดความรู้ (ปรับประยุกต์จาก Peherstorfer and Schmiedinger (2006))

วิ จารณ์ และสรุปผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์การศึกษาสภาวะปจั จุบนั ของการถ่ายทอดความรูใ้ นบริบทการบูรณาการระบบสารสนเทศ
เพื่อนาผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของปญั หาและความต้องการของการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ พบว่า
บุคลากรยังไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมความรูใ้ นกลุ่มที่ 5 สถานการณ์ต่าง ๆ อีกทัง้ จากการตรวจสอบความถี่ยงั มีการให้
ความสาคัญกับสถานการณ์ต่าง ๆ น้อย ทาให้การส่งเสริมความรูภ้ ายในองค์กรมีประสิทธิภาพน้อยตาม ซึง่ จากการ
สารวจทาให้เห็นว่าบุคลากรยังมีความต้องการให้มกี ารส่งเสริมให้เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ดขี น้ึ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจะ
พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ควรมีการสร้างกรอบการถ่ายทอดความรูใ้ นบริบทการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศต่อไป
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การจาลองผลเชิ งตัวเลขด้วย Action Script ในโปรแกรม Flash Player
Numerical simulation with action script in Flash Player program
ภัทรพงศ์ รักน้อย1
Phattrapong Racknoi1
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในการจาลองผลเชิงตัวเลขชุด ballistic pendulum ในโปรแกรม flash player
ทีม่ โี มเดลประกอบด้วยกล่องไม้มวล M แขวนนิ่งด้วยเชือกยาว L ซึง่ แกว่งกลับไปมาภายใต้แรงต้านอากาศเมื่อถูกยิง
ด้วยลูกปื นมวล m โดยใช้วธิ เี ชิงตัวเลข Runge-Kutta method คานวณค่าฟงั ก์ชนั มุม  ทีเ่ วลาต่างๆ ของโมเดลการ
กวัดแกว่งแบบหน่ วงเพื่อสร้างเส้นทางภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริง อัลกอริธมึ ของโมเดลเขียนด้วย Action script ใน
โปรแกรม flash player และศึกษาความคลาดเคลื่อนการจาลองผลโดยเปรียบเทียบจากการคานวณในฟงั ก์ชนั คาตอบ
ของสมการอนุ พ ัน ธ์ ท าการประเมิน ความเหมือ นจริง โดยนิ สิต ผู้ใ ช้โ ปรแกรมจ านวนมากกว่ า 80 คน ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง time step แต่ละขัน้ การจาลองผลกับจานวนเฟรมต่อวินาที เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนใน
คอมพิวเตอร์ 3 รุ่น และศึกษา time step ต่าสุดสาหรับตัวแปรเริม่ ต้นทีใ่ ช้ป้อนโปรแกรม จากผลการศึกษาพบว่ามีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะใช้วธิ จี าลองผลเชิงตัวเลขนี้ กบั โปรแกรม flash player การจาลองผลมีความคลาดเคลื่อนต่ า มีความ
เหมือนจริงอยู่ในขัน้ ดี time step ของการจาลองผลน้อยกว่า 0.01 วินาที เป็ นตัวแปรเริม่ ต้นของโปรแกรมทีอ่ ยู่ในช่วง
เหมาะสมกับระดับการศึกษาในชัน้ เรียน ผลการศึกษานี้มปี ระโยชน์มากต่อการศึกษาแบบ e-learning
คาสาคัญ: บอลลิสติกเพนดูลมั การจาลองผลเชิงตัวเลข วิธรี งั เง-คุตตา

Abstract
This study makes possible to use numerical method in flash player program for ballistic pendulum
simulation. The model is a suspension cylindrical box mass M with string L meter long which oscillates in air
friction when it is shot with bullet gun mass m. Roughest numerical method and, Runge-Kutta method in
second order deferential equation are used for real time angle  function evaluation of damping oscillation
model and tracts the animation movie. The algorithm of model codes with action script in flash player
software. Simulation error is compared with computation in solution function. Naturalistic is polled from user
more than 80 peoples. This study examines relation between time step and frame rate with error in
simulation by three computer generation. And a minimum range of time step is also determined. The result of
study show that it possible to use this method in flash player, it has low significance of error, naturalistic is in
good level of learning, time step is less than 0.01 second, some initial condition value is situation for
education level. This study is useful in e-learning.
Key words: ballistic pendulum, numerical simulation, Runge-Kutta method
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บทนา
การสร้างภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริงโดยโปรแกรม flash player เป็ นทีน่ ิยมมาก ทัง้ นี้เพราะเรียนรูโ้ ปรแกรมได้
ง่าย ทาความเข้าใจขัน้ ตอนการสร้างได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆ เช่น JAVA และ Visual Basic เป็ นต้น การสร้างวัตถุมี
ความสะดวก จัดแต่งสีได้สวยงาม ทัง้ ยังสร้างได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยงั เปิ ดใช้งานในเครื่องรุ่นต่างๆ ได้หลากหลาย ติดตัง้
ง่ายและรวดเร็วในการเรียกใช้โปรแกรม สามารถเรียกผ่านโปรแกรมอื่นๆ ที่หลากหลาย [1] แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี
ข้อจากัดเรื่องการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ อันเป็ นอุปสรรค์สาคัญในการนา Action Script มาเขียนจาลองแบบ
เชิงตัวเลขเพื่อควบคุมภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริง เพราะส่วนมากโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวทีผ่ ลิตจาก flash player มัก
เป็ นการคานวณค่าจากฟงั ก์ชนั โดยตรง ซึง่ ปญั หาสาคัญของการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริงโดยวิธนี ้ี คือการแก้
สมการหาฟงั ก์ชนั คาตอบของสมการในโมเดลต่างๆ นัน้ อาจยุ่งยากซับซ้อน หรือบางโมเดลไม่อาจหาฟงั ก์ชนั ได้โดยตรง
ส่วนมากการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการจาลองผลเชิงตัวเลขจะนิยมใช้ภาษา C และ JAVA ซึง่ สามารถใช้กบั เทคนิค
วิธที ย่ี ุ่งยากอย่าง Runge-Kutta method ได้ด[ี 2, 3] การทีจ่ ะนาวิธเี ชิงตัวเลข Runge-Kutta method มาเขียนใน flash
player จึงเป็ นประเด็นทีต่ อ้ งศึกษาในเรื่องความคลาดเคลื่อนเชิงเวลา ทีอ่ าจเป็ นผลมาจากการมีอตั ราเฟรมต่อวินาทีเป็ น
ตัวกาหนดเวลาในการเคลื่อนที่
ในตัวโปรแกรม flash player มี Action Script ซึง่ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว และมีการจัดเฟรมซึง่ มี
กาหนดเวลาต่อเฟรมทีแ่ น่ นอน[1] การวนลูปของโปรแกรมอาจใช้ประโยชน์การวนซ้าเฟรมได้ และอาจช่วยให้การนา
เทคนิ ค วิธีท างตัว เลขมาควบคุ ม การเคลื่อนไหวให้ เ ป็ น ธรรมชาติสมจริง มากขึ้น ดังนัน้ งานวิจ ัย นี้ จึง ทดลองสร้า ง
แบบจาลองการสันแบบหน่
่
วง โดยใช้เทคนิควิธเี ชิงเลขแบบ Roughest Method และ Runge-Kutta method เขียน
โปรแกรมลงใน Action Script และใช้ตวั แปรเวลาต่อเฟรมเป็ นตัวกาหนดเวลาการวนลูป เพื่อทาการศึกษาความ
คลาดเคลื่อนเชิงเวลาขัดกับเฟรม ตรวจสอบหาข้อจากัดเชิงเวลาในหนึ่งขัน้ การคานวณ หรือ time step ของการจาลอง
ผล โดยวัดคาบเวลาการกวัดแกว่งเทียบกับค่าจริงของโมเดล คานวณหาความคลาดเคลื่อนจากการเทียบกันกับค่าทีไ่ ด้
จากคาตอบสมการอนุพนั ธ์ของโมเดล ประเมินความเหมือนจริงและความพึงพอใจจากผูใ้ ช้โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวนี้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
โมเดล Ballistic pendulum
การกวัดแกว่งเป็ นโมเดลการศึกษาที่สาคัญทัง้ ในแง่ส่อื การสอน[4] การตรวจสอบวัสดุ หรือแม้แต่ การ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ และการเคลื่อนไหวในทางการแพทย์ [5,6] เป็ นการศึกษาเพื่อสร้างโมเดลเคลื่อนไหวเหมือนจริง
ใกล้เคียงธรรมชาติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงนี้ ซึง่ ส่วนมากจะจาลองผลด้วยโปรแกรมภาษา C
หรือ JAVA แต่ในทีน่ ้จี ะทดลองนามาเขียนบน Action Script และใช้คาบการกวัดแกว่งเป็ นตัววัดผลความคลาดเคลื่อน
โดยใช้การกวัดแกว่งแบบ Ballistic pendulum ซึง่ สมมติว่าลูกปื นมวล m ถูกยิงออกไปตกกระทบกล่องไม้ทแ่ี ขวนนิ่งไว้
ด้วยเชือกยาว L เมตร กล่องไม้ขยับขึน้ สูง h ก่อนตกกลับมาแกว่งกลับไปมา โดยสมมติว่ากล่องไม้ มคี วามหนาแน่ น
น้อย แรงต้านทานจากอากาศจึงมีผลต่อการเคลื่อนทีม่ าก โดยทัวไปการแกว่
่
งกวัดแบบหน่ วงมีรูปแบบสมการอนุ พนั ธ์
อันดับสองทีม่ รี ปู แบบเป็ น ̈
̇
เมื่อ  เป็ นสัมประสิทธิของความต้
านการเคลื่อนที่  เป็ นอัตราเร็วเชิงมุม
์
̇ เป็ นอัตราเร็ว ในกรณีของการกวัดแกว่งคล้ายกับตุม
้ นาฬิกาดังภาพที่ 1(ก.) นี้อาจพิจารณาสมการอนุ พนั ธ์เชิงมุมได้
กล่าวคือ จากความเร่งเชิงมุมของมวลทีป่ ลายเชือกยาว L เท่ากับ
ถ้ามุม  น้อยๆ
̇
ดังนัน้
หรือ
หรือ ̈
เมื่อ
และ  เป็ นอัตราเร็วเชิงมุม อาจคานวณหา max ของการกวัดแก่งแบบหน่วงจากหลักการอนุ รกั ษ์โมเมนตัม
และกฎอนุ รกั ษ์พลังงานดังนี้ ลูกปืน ลูกปืน
ั ราเร็วเริม่ ต้นของแท่งไม้และลูกปื น เท่ากับ
ลูกปืน เริม่ ต้น
ไม้ เริม่ ต้น จะได้อต
ลูกปื น
เป็ นอัตราเร็ว ก่อนที่จะขยับ ขึ้น ไปได้สูง สุดซึ่งอาจพิจ ารณาได้ตามกฎอนุ รกั ษ์พลังงานคือ
เริม่ ต้น
ลูกปืน
ลูกปื น
ไม้
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(

ลูกปืน

ไม้)

(

ลูกปืน

ไม้) (

ลูกปื น
ลูกปื น

ไม้

ลูกปืน )

จะได้ความสูงมากสุดทีก่ ล่องไม้และลูกปื นขยับขึน้ สูงสุดก่อนตก

ลูกปื น
กลับลงมา
(
ดังนัน้
( )
ลูกปื น )
ลูกปื น
ไม้
เทคนิ ควิ ธีประมาณแบบหยาบ(Roughest Method) และ Runge-Kutta method
วิธเี ชิงตัวเลขสาหรับสมการอนุ พนั ธ์ทเ่ี รียกว่าการประมาณแบบหยาบเป็ นการละทิง้ ความคลาดเคลื่อนตัง้ แต่
)
( )
( )
( )
( )
พจน์ทส่ี าม ในอนุ กรมของ Taylor (
ดังนัน้ การประมาณ
) และ (
) จึงกระทาโดยใช้สมการ (
)
( )
( )
( )
ค่า (
ั
)
( )
( ) โดยการจัดฟงก์ชน
(
)
และ (
ั สมการอนุพนั ธ์ของโมเดลให้อยู่ในรูปแบบ
โดยที่
และ
[3]
(
)
( )
( )
( )
จากโมเดลใน 3.1 จะได้
(1)
(
)
( )
( )
และ
(2)
(
)
และ
(3)
ส่วนวิธเี ชิงตัวเลขสาหรับสมการอนุ พนั ธ์อนั ดับสองที่เรียกว่า Runge-Kutta method เป็ นหลักวิธซี ง่ึ เป็ นผลจากการ
ดัดแปลงหลักวิธขี อง Euler method โดยการประมาณค่าอนุ กรม yn และ yn+1 ทีร่ อบจุด x+h/2 และทาการกาจัด
( ) โดยคานวณ
อนุ พนั ธ์อนั ดับสองออกไปจึงได้
โดยใช้ simple Euler Method
ประมาณค่าทีจ่ ุดกึง่ กลางจากสมการ [2] ซึง่ จะได้ผล

(

(

)) (

)

(
) กับ
ซึง่ ฟงั ก์ชนั กาหนดให้เป็ น
(
)
จากนัน้ จึงคานวณค่า
วิธนี ้ีเรียกว่า second order Runge-Kutta method เพราะเป็ นการเพิม่ step
ขึน้ เป็ นสอง step ส่งผลให้สามารถกาจัดอนุ พนั ธ์ทล่ี าดับสองในสมการออกไปได้ การเพิม่ step ให้สงู ขึน้ ไปอีกจน
สามารถกาจัดอนุ พนั ธ์ทล่ี าดับที่ n จะเรียกว่า n order Runge-Kutta เช่นการเพิม่ step ไป 4 step ส่งผลให้อนุ พนั ธ์
ลาดับที่ 4 ถูกกาจัดออกไปเรียกว่า fourth order Runge-Kutta method [2] ซึง่ จะประกอบด้วย
(

)

(

)

(
(

)
)

( )
โดยที่
(
)
เป็ นวิธเี ชิงตัวเลขทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั และนิยมใช้กบั การแก้สมการอนุ พนั ธ์อย่างกว้างขวาง[2] และเป็ นวิธที ถ่ี ูกเลือกใช้ศกึ ษาใน
งานวิจยั นี้ดว้ ยโดยใช้โมเดลในหัวข้อ 3.1 จะแยกเป็ นสมการอนุพนั ธ์อน้ ดับหนึ่งได้สองสมการคือ
(

และ

(

̇

)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
̇

)

̇

ดังนัน้ ลาดับสองจะได้
และ
ลาดับสามจะได้
และ

̇
̇
̇
̇
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ลาดับสีจ่ ะได้
̇

̇

ดังนัน้
และ
̇

̇

(

)

(

)

(14)
(15)
(16)
(17)

การโปรแกรมใน Action Script
Action script เป็ นภาษาของ macromedia Flash mx ทีเ่ ตรียมไว้ให้ผใู้ ช้ตดิ ต่อกับโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
ทางานของโปรแกรมด้วยชุดคาสังที
่ ่เหมือนกับภาษาโปรแกรมทัวไป
่ ซึ่งต้องมีรูปแบบคาสัง่ (Syntax) คาเฉพาะ
(reserves keywords) มีส่วนจัดลาดับคาสัง่ และมีการใช้ตวั แปร (variables) มีการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทัง้ ฟงั ก์ชนั
สาเร็จรูปต่างๆ ทีช่ ่วยให้การเขียนโปรแกรมสะดวกขึน้ [1] การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพียงแต่เลือกรูปร่างวัตถุมาวางใน
panel วาดรูปในภาพที่ 1(ข.) จัดรูปแบบวัตถุดว้ ย properties ทีอ่ ยู่ใต้ panel วาดรูป และใช้การจัดการเคลื่อนไหวด้วย
เฟรม และซีน ทีอ่ ยู่ดา้ นบนของ panel วาดรูป ส่วนการเขียนโปรแกรมกระทาได้โดยใช้ Action panel ทีโ่ ปรแกรม flash
ได้จดั เตรียมไวให้เขียนโปรแกรมควบคุม ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่การโปรแกรม ตัวช่วยแนะนาคาสัง่ รวมถึงตัวช่วย
ตรวจสอบคาสังต่
่ างๆ ดังภาพที่ (1ค.) ทาให้การเขียนโปรแกรมเป็ นเรื่องไม่ยากเกินไป

(ก.)
(ข.)
(ค.)
ภาพที่ 1 แสดงโมเดลและ panel ต่างๆ ทีใ่ ช้สร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว: (ก.)โมเดล ballistic pendulum (ข.) panel สาหรับ
การสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว (ค.) แสดงส่วนของ Action panel ทีส่ ามารถเขียนโปรแกรม Action Script ลงไปส่วนนี้ได้
การโปรแกรมเชิ งเลขใน Action script
ในการสร้างโปรแกรมเคลื่อนไหวนี้ ใช้ขอ้ เด่นด้านการโปรแกรมเชิงวัตถุเป็ นตัวจัดภาพกับการจัดการกับเฟรม
ของภาพยนตร์ และใช้หลักวิธเี ชิงเลขซึง่ เขียนโดย Action script กาหนดตาแหน่ งของแต่ละวัตถุในช่วงเวลา(เท่ากันกับ
เวลาในหนึ่งเฟรม) การวนลูปใช้การวนกลับโดยเฟรมควบคุมผ่าน Action script ในแต่ละเฟรม ตัวอย่างบางส่วนของ
โปรแกรมเชิงเลขทีค่ านวณในหนึ่ง step มีดงั นี้
Roughest Method
xn1=xn+(0.02*xnd)+(0.02*0.02*xndd/2);
xn1d=xnd+(0.02*xndd);
xn1dd=-(0.2*xnd)-(w*w*xn);

คาสังข้
่ างต้นนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ ในหนึ่งเฟรมด้วย Action script โดยใช้สมการที่ 1-3 ซึง่
เป็ นวิธกี ารประมาณแบบหยาบ
fourth order Runge-Kutta method
kx1=vold;
xtem=xold+step*kx1/2;
kv1=-w*w*xold-0.05*vold;
vtem=vold+step*kv1/2;
kx2=vtem;
xtem=xold+step*kx2/2;
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kv2=-w*w*xtem-0.05*vtem;
vtem=vold+step*kv2/2;
kx3=vtem;
xtem=xold+step*kx3/2;
kv3=-w*w*xtem-0.05*vtem;
vtem=vold+step*kv3/2;
kx4=vtem;
kv4=-w*w*xtem-0.05*vtem;
xn1=xold+(kx1+2*kx2+2*kx3+kx4)*step/6;
vn1=vold+(kv1+2*kv2+2*kv3+kv4)*step/6;

คำสังข้
่ ำงต้นนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ ในเฟรมด้วย Action script โดยใช้สมกำรที่ 4-17 ซึง่ เป็ น
วิธี fourth order Runge-Kutta method
วิ ธีการศึกษา
การทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นทดสอบนี้ แบ่งออกเป็ นสองเป็ นสองแฟ้มคือแฟ้มสาหรับวิธี Roughest
Method และแฟ้มสาหรับ Runge-Kutta method ทัง้ สองแฟ้มจะประกอบด้วยการทางานสามรูปแบบสาคัญคือ การ
แสดงภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริง การแสดงกราฟฟงั ก์ชนั การเคลื่อนที่ และการแสดงผลความคลาดเคลื่อน ซึง่ แต่ละ
การทางานควบคุมการเลือกโดยปุ่มกดดังภาพที่ 2 พร้อมปุ่มปรับเลือกค่าเริม่ ต้นต่างๆ รวมถึงคาบรรยายการใช้งาน
การแสดงผลการคานวณ ซึง่ ช่วยเหลือผูใ้ ช้งานโปรแกรมให้ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาผลของเวลาต่อเฟรมต่อการทางานผิดพลาดของโปรแกรม
เนื่องจากการแสดงภาพยนตร์น้ีถูกกาหนดโดยเฟรม ดังนัน้ ช่วงเวลาต่อหนึ่งเฟรมจะส่งผลต่อการขัดจังหวะ
การคานวณและการแสดงผลได้หากช่วงเวลาทัง้ สองไม่สอดคล้องกัน ในการศึกษานี้จงึ ได้ทาการศึกษาผลของช่วงเวลา
ต่อเฟรมกับช่วงเวลาต่อ step ที่ใช้ในการจาลองผล ส่วนช่วงเวลาที่ใช้ส่ วนประมวลคาสังทั
่ ง้ สิน้ ในหนึ่งเฟรมคาดว่าจะ
น้อยกว่าช่วงเวลาหนึ่งเฟรม และจะไม่สง่ ผลคาดเคลื่อน ซึง่ จะตรวจสอบได้จากผลการทดลองวัดความคลาดเคลื่อนของ
คาบเวลาการกวัดแกว่งได้โดยตรง การทดลองจึงเลือกทาบนเครื่องคอมพิวเตอร์สามรุ่นทีม่ คี วามเร็วต่างกัน การเลือกวัด
คาบเวลาการกวัดแกว่งเป็ นตัวแปรทดสอบนี้ เนื่องจากเป็ นการจาลองผลเลขซึง่ จะต้องได้คาบเวลาทีเ่ ป็ นจริง ถ้าไม่มผี ล
คลาดเคลื่อนโดยปจั จัยอื่นๆ เช่นความเร็วของเครื่อง และจานวนเฟรมต่อวินาทีไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรม Roughest Method และ Runge-Kutta method ซึง่ ได้ผลการแกว่งกลับไปมา
แบบเดียวกันทัง้ สองวิธี ต่างกันเพียงเรื่อง Amplitude คาบเวลาและความหน่วงในการกวัดแกว่ง
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การศึกษาค่าความคลาดเคลือ่ นเทียบกับการคานวณจากฟังก์ชนั
ในการศึกษาและทดสอบโปรแกรมทีส่ ร้างขึน้ นี้ ได้ออกแบบโปรแกรมการคานวณผลจากฟงั ก์ชนั ทีเ่ ป็ นคาตอบ
สมการอนุ พนั ธ์ เพื่อเปรียบเทียบกับการจาลองผลทัง้ สองเทคนิควิธี โดยมีการแสดงผลเปรียบเทียบเป็ นกราฟบนแกน
เดีย วกัน และแสดงแสดงกราฟผลต่ า งในสเกลเดีย วกัน ด้ว ย ซึ่ง คาดว่ า ความคลาดเคลื่อ นจากผลการทดสอบวิธี
Roughest Method จะต้องมากกว่าวิธี Runge-Kutta method อย่างชัดเจนสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงตัวเลข การแสดงผล
ทัง้ สองประเด็นนี้ ได้เตรียมปุม่ กดควบคุมการแสดงผลไว้ในภาพยนตร์เคลื่อนไหวด้วย
การศึกษาการตอบรับของผูใ้ ช้โปรแกรม
ในการศึกษาได้เลือกแฟ้มตามวิธี Roughest Method มาศึกษาความเหมือนจริงและความเหมาะสมกับการใช้
งานโดยใช้กลุ่มนิสติ ตัวอย่างจานวน 80 คน ทดลองใช้งานโปรแกรมจริงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ทาการตอบ
แบบสอบถามใน 5 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีการเลือกตอบ 4 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช้ และน้อย ซึง่ คาดหวังผลการประเมินจะ
แสดงภาพรวมของความเหมือนจริงและความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่นรูปแบบการใช้งาน ความสวยงาม เป็ นต้น

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบโปรแกรม
ผลการทดสอบโปรแกรมตามภาพที่ 2 พบว่าโปรแกรมทางานได้สมบูร ณ์ ครบถ้วนทุ กขัน้ ตอน ทุ กปุ่มกด
ควบคุมทางานได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยโปรแกรมสามารถทางานได้ดที งั ้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ASUS เพ
นเทียม R รุ่นเก่า และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะรุ่น core i3 กับ core i7 ได้โดยไม่แตกต่างกันทัง้ ผลการตรวจวัด
คาบเวลาการกวัดแกว่งความคลาดเคลื่อนการกวัดแกว่งทีเ่ ทียบกับการคานวณจากฟงั ก์ชนั ซึง่ สอดคล้องกับจุดประสงค์
การศึกษาที่ต้อ งการแสดงให้เห็น ว่ าช่ ว งเวลาในการประมวลผลคาสังในค
่ านวณเชิง ตัว เลขต่ อหนึ่ ง ขัน้ ของเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ทงั ้ สามรุ่นน้อยพอทีจ่ ะไม่สง่ ผลต่อความคลาดเคลื่อนและเหมือนจริง
ผลการศึกษาผลของเวลาต่อเฟรมต่อการทางานผิดพลาดของโปรแกรม
อัตราเฟรมต่ อวินาทีส่งผลกระทบต่ อความคลาดเคลื่อนเชิงเวลา ผลการทดลองพบว่ าเกิดขึ้นกับภาพยนตร์
เคลื่อนไหวทัง้ สองแฟ้มทีท่ ดสอบ ซึง่ พบว่าความคลาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ตรงตาแหน่ งที่อตั ราเฟรมต่อวินาทีทใ่ี ห้ช่วงเวลาต่อ
เฟรมเท่ากันกับ time step ทีใ่ ช้จาลองผล ส่วนการกาหนดอัตราเฟรมต่อวินาทีทต่ี ่างออกไปจะทาให้ค่าความคลาดเคลื่อน
มากขึน้ ดังตัวอย่างของ Roughest Method ทีเ่ ลือกมาแสดง ดังภาพที่ 3 ในภาพที่ 3 (ก.) time step ทีใ่ ช้จาลองผลคือ 0.02
วินาที จึงได้เส้นกราฟตัดแกนที่ 50 เฟรมต่อวินาที ซึง่ มีเวลาต่อหนึ่งเฟรมเท่ากับ 0.02 วินาทีเช่นกัน ในขณะทีภ่ าพที่ 3 (ข.)
ตัดแกนทีป่ ระมาณหนึ่ง 100 เฟรมต่อวินาที เพราะใช้ time step การจาลองผลเชิงเลขเท่ากับ 0.01 ผลการทดลองนี้แสดงให้
เห็นว่ าการสูญเสียเวลาในการประมวลค าสังในหนึ
่
่ งเฟรมที่มีโปรแกรมคานวณเชิงเลขหนึ่ งขัน้ นัน้ น้ อยกว่าเวลาการ
ผลัดเปลี่ยนเฟรม จึงทาให้ไม่เกิดการขัดจังหวะคานวณเกิดขึน้ หรือเกิดการเหลื่อมเวลาของเฟรมเกิดขึน้ ถ้าจัดเวลาต่อ
เฟรมให้ตรงกันกับ time step จากการศึกษาโดยตรวจวัดคาบเวลาการกวัดแกว่งในภาพยนตร์เคลื่อนไหวทีเ่ ขียนโปรแกรม
โดยใช้ fourth order Runge-Kutta method และ Roughest Method ที่ time step ต่างๆ โดยตัง้ เวลาต่อเฟรมให้เท่ากันกับ
time step ผลการทดลองได้ค่าความคลาดเคลื่อนทีน่ ้อยกว่า 5% ดังตารางที่ 1
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(ข.)
ภาพที่ 3 แสดง%ความคลาดเคลือ่ นของคาบเวลาการกวัดแกว่งเปรียบเทียบกับอัตราเฟรมต่อวินาที (ก.) time step ทีใ่ ช้
จาลองผลเชิงเลข 0.02 วินาที (ข.) time step ทีใ่ ช้จาลองผลเชิงเลข 0.01 วินาที
ตารางที่ 1 การวัดคาบเวลาเปรียบเทียบกับการคานวณจากทฤษฎี
Simulation step
0.05
0.04
0.02
0.01

No. frame/s
20
25
50
100

%errors of Runge-Kutta method
2.74
4.52
4.64
0.54

%errors of Roughest Method
2.33
2.92
-0.47
-0.23

การศึกค่าความคลาดเคลื่อนเทียบกับการคานวณจากฟังก์ชนั
ผลการทดลองสร้างโปรแกรมคานวณค่าจริงจากฟงั ก์ชนั คาตอบสมการอนุ พนั ธ์มาเปรียบเทียบกันกับผลการ
คานวณเชิงตัวเลข พบว่าเทคนิควิธี Roughest Method มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงกว่าของเทคนิควิธขี อง fourth order RungeKutta method ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ในภาพที่ 4(ก.) จะเห็นว่ามีความแตกต่างของกราฟทีไ่ ด้จากผลการคานวณและวิธ ี
เชิงเลขโดย Roughest Method ชัดเจนซึง่ สอดคล้องกันกับทฤษฎี[2] เพราะโดยหลักวิธนี ้ีมคี วามคลาดเคลื่อนจากค่าจริงสูง
กว่าของ fourth order Runge-Kutta method ดังในภาพที่ 5(ก.) ซึง่ กราฟทัง้ สองเส้นเกือบซ้อนทับกัน
ผลการศึกษาการตอบรับของผูใ้ ช้โปรแกรม
จากการประเมินผลสารวจจากนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1 สุ่มมาจากจากคณะเกษตร คณะประมง และคณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ทีเ่ รียนวิชาฟิสกิ ส์ จานวน 80 คนพบให้ผลการตอบรับในเกณฑ์ดี โดยมีผลการประเมินความสะดวกใช้งาน
อยู่ในระดับมาก 57.5% ระดับมากสุด 27.5% ความเหมือนจริงอยู่ในลาดับมาก 68.8% ระดับมากทีส่ ดุ 12.5% ความสวยงาม
อยู่ในระดับมาก 46.3% ระดับมากสุด 11.3% ความเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ในระดับมาก 46.3% ระดับมากสุด 27.5% ส่วน
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 66.3% และระดับมากสุด 13.8%
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(ก.)
(ข.)
ั
ภาพที่ 4 แสดงกราฟทีไ่ ด้จากการคานวณค่าจริงจากฟงก์ชนั คาตอบสมการอนุพนั ธ์มาเปรียบเทียบกันกับผลการคานวณ
เชิงตัวเลขโดยวิธี Roughest Method (ก.) แสดงกราฟจากผลการคานวณและวิธเี ชิงเลขพร้อมกัน (ข.)แสดงผลต่างจากผล
การคานวณและวิธเี ชิงเลข

(ก.)
(ข.)
ภาพที่ 5 แสดงกราฟทีไ่ ด้จากการคานวณค่าจริงจากฟงั ก์ชนั คาตอบสมการอนุพนั ธ์มาเปรียบเทียบกันกับผลการคานวณ
เชิงตัวเลขโดยวิธี Roughest Method (ก.) แสดงกราฟจากผลการคานวณและวิธเี ชิงเลขพร้อมกัน (ข.)แสดงผลต่างจากผล
การคานวณและวิธเี ชิงเลข

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. ชุดทดลองเหมือนจริงทีส่ ร้างขึน้ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ดี ในทุกสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีความเป็ นไปได้กบั การใช้เทคนิควิธ ี Roughest Method และ Runge-Kutta Method ในโปรแกรม Action script
3.
4.
5.
6.
7.

ของ flash player
ช่วงเวลาประมวลคาสังในโปรแกรมของเฟรมจ
่
าลองผลไม่สง่ ผลต่อความคลาดเคลื่อนทีต่ รวจวัดได้
ช่วงเวลาต่อเฟรมส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทดลองเมื่อช่วงเวลาต่อเฟรมไม่เท่ากันกับ time step
ความคลาดเคลื่อนของการจาลองผลทัง้ สองเทคนิควิธนี ้อยกว่า 5% จึงมีความเหมือนจริงมาก
ความคลาดเคลื่อนของวิธี Roughest Method มากกว่าวิธี Runge-Kutta Method
ผลการศึกษาโดยการประเมินความเหมือนจริงและความพึงพอใจผูใ้ ช้โปรแกรม จากกลุ่มตัวอย่างนิสติ ที่
ทดลองใช้โปรแกรมให้การตอบรับต่อโปรแกรมอยูใ่ นระดับดี
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การศึกษานี้อาจเป็ นประโยชน์ในแง่การสร้างภาพยนตร์เหมือนจริงเพื่อการศึกษา ซึง่ เป็ นอีกแนวทางหนึ่งซึ่ง
อาจช่วยให้การสร้างภาพยนตร์เหมือนจริงมีความสมจริงมากขึ้น และจัดทาได้ด้วยโปรแกรมที่ศึกษาได้ได้ง่ายไม่
จาเป็ นต้องใช้ความเชีย่ วชาญด้านโปรแกรม แต่อย่างก็ตามประเด็นศึกษาเปรียบเทียบต่างๆทีน่ าเสนอนี้ ยังไม่สามารถ
แสดงได้ครบถ้วนทัง้ หมด และยังมีบางประเด็นทีอ่ าจต้องศึก ษาเพิม่ เติมเช่น การตรวจวัดเวลาทัง้ หมดในการประมวล
คาสังในเฟรมจ
่
าลองผลเชิงเลขหนึ่งขัน้ และการศึกษาทดลองใช้เทคนิควิธอี ่นื ๆ กับโปรแกรมนี้
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ระบบช่วยตัดสิ นใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยต้นไม้ตดั สิ นใจ
แบบโลจิ สติ ก
Decision Support System in Studying Information Technology by Logistic Model
Trees (LMT)
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างระบบช่วยตัดสินใจทีป่ ระเมินความเหมาะสมต่อการเข้าศึกษาของนักศึกษา
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิจยั ฉบับนี้ได้ใช้เทคนิคการ คัดแยกกลุ่มข้อมูล (Classification) ซึง่ ใช้โมเดลที่
แตกต่างกัน 3 ชนิดคือ การใช้ตน้ ไม้เพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree) การใช้กฎ (Rules) และการใช้โครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) มาเป็ นโมเดลในการสอน(Train) ให้กบั ข้อมูล ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะเห็นว่าร้อยละของความถูกต้อง
ของข้อมูลในการใช้ต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ แบบโลจิสติกนัน้ จะมีมากกว่าและการใช้กฎ และโครงข่ายประสาทเทียม
โดยจําแนกได้ถูกต้องถึงร้อยละ 99.6667
คําสําคัญ: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้นไม้ตดั สินใจ เหมืองข้อมูล

Abstract
The purpose of this study was to create a decision support system for evaluate students’s quality in
the department of information technology. In this case, we use classification techniques that it’s three models
Decision Tree, Rule Based and Neural Network for training data. The result of experiment represents
percentile of accuracy rate of Decision Tree type Logistic Model Trees (LMT) high more than Rule Based
and Neural Network with accuracy in prediction as high as 99.6667 in percentage.
Key words: Department of Information technology, Decision Tree, Data mining
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บทนํา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี การศึกษาแรกมีนักศึกษาทีส่ นใจสมัครเรียนกันเป็ นจํานวนมากเพราะเป็ น
สาขาทีห่ ลายคนชื่นชอบและสนใจทีอ่ ยากจะเรียน แต่ในปี การศึกษาต่อมาจํานวนของนักศึกษาลดลงเนื่องจากถูกรีไทร์
ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเกรดไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าํ หนดของมหาวิทยาลัย จึงทําให้จาํ นวนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนัน้ อาจเนื่องมาจากตัวของนักศึกษาเองทีไ่ ม่ตงั ้ ใจเรียนหรือ
เนื่องมาจากนักศึกษาไม่มคี วามรู้เกีย่ วกับการเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเลย หรือจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
ซึง่ เหตุผลต่าง ๆ เหล่านัน้ ทําให้มนี ักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากในแต่ละปี การศึกษาทีต่ ้องถูกรีไทร์
ออกจามหาวิทยาลัย จึงทําให้ตอ้ งเสียทัง้ เวลาทีจ่ ะต้องเข้าเรียนใหม่หรือบ้างก็ต้องย้ายไปเรียนสาขาอื่นบ้างก็เลือกเรียน
มหาวิท ยาลัย อื่น หรือ บ้ า งก็เ ลือ กที่จ ะไม่ เ รีย นต่ อ ซึ่ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ของทุ ก ชัน้ ปี ใ นแต่ ล ะปี ท่ีผ่ า นมา
ถ้านัก ศึกษาเหล่ านัน้ มีวิธีแ ก้ปญั หาให้กบั ตนเองหรือ มีกระบวนการหรือตัวช่ว ยในการตัดสินใจในการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสามารถของตนเองเกีย่ วกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตนเองเลือกเรียน ปญั หาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทีถ่ ูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัยก็จะไม่เกิดขึน้ หรือ
อาจจะมีจาํ นวนนักศึกษาทีถ่ ูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัยลดน้อยลง ซึง่ ทําให้นกั ศึกษาไม่ตอ้ งเสียทัง้ เวลาและอนาคตใน
การเลือกเรียนและหาทีเ่ รียนใหม่
การทําเหมืองข้อมูล เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและนํ าข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลของนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสร้างแบบจําลองและสัมพันธ์ทางสถิติ เพื่อทําการวิจยั ถึง
พฤติกรรมและสาเหตุท่เี กิดขึน้ ต่าง ๆ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้รบั รู้ถึงประวัติและสิง่ ที่
เกีย่ วข้องรวมถึงพฤติกรรมในด้านการศึกษาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมืองข้อมูลมีเทคนิคในการทํา
มากมายการเลือกใช้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือปญั หาตามความเหมาะสม โดยทัวไปประเภทของ
่
ลักษณะของแบบจําลองทีใ่ ช้ในการทําเหมืองข้อมูล นัน้ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) Predictive
Data Mining คือ เป็ นการคาดคะเนลักษณะหรือประมาณค่าทีช่ ดั เจนของข้อมูลทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยใช้พน้ื ฐานจากข้อมูลที่
ผ่านมาในอดีต 2) Descriptive Data Mining คือ เป็ นการหาแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะบางอย่างของข้อมูลทีม่ ี
อยู่ซง่ึ โดยส่วนมากจะเป็ นลักษณะการแบ่งกลุ่มให้กบั ข้อมูล
จากการทํางานวิจยั นี้จะได้ขอ้ มูลและประวัติของนักศึกษารวมถึงพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เหมืองข้อมูลมาเป็ นส่วนช่วยในกระบวนการคิดและวิเคราะห์เพื่อมาทําการวิจยั เพื่อหา
ข้อสรุปและลักษณะของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะสามารถนําไปสูก่ ารแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ต่างๆ และ
เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาและพัฒ นาระบบช่ วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อค้นหารูปแบบแนวทางและความสัมพันธ์ทซ่ี ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนัน้ ด้วยการทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอัลกอริทมึ ในการจําแนกข้อมูลด้วยเทคนิคแผนผังต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ การใช้กฎความสัมพันธ์ และ
โครงข่ายประสาทเทียม แล้วทําการเลือกโมเดลทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีทส่ี ุดไปสร้างเว็บแอพพลิเคชันสํ
่ าหรับระบบเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจ
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

วัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
แบบสอบถามประเมินตนเอง ซึง่ เป็ นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมาทําเป็ น
โมเดลตัวอย่างของลักษณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1
จะเก็บข้อมูลและประวัติของนักศึกษา เช่น เพศ เกรดเฉลีย่ สาขาที่เรียน เป็ นต้น ตอนที่ 2 จะเก็บในเรื่องของความ
สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรูต้ ่างๆ และเพื่อให้ได้แบบสอบถามทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ จึง
นํ าแบบสอบถามส่ง ให้อาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์ในคณะทําการตรวจสอบและประเมิน เพื่อให้แบบสอบถามมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทีส่ ดุ สําหรับนําไปเก็บข้อมูลของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมที่นํามาใช้ในการสร้างโมเดลในการตัดสินใจคือ โปรแกรม Weka เพราะโปรแกรม Weka มี
กระบวนการและมีเทคนิคทีช่ ่วยในการจําแนกข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบแนวทางและความสัมพันธ์ทซ่ี ่อนอยู่ในชุดข้อมูล
นัน้ และแปรผลออกมาเป็ นโมเดล เพื่อนําโมเดลทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจ
วิธกี ารศึกษา ระบบช่วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนั ้ ตอนวิธกี ารศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1. การเตรียมโครงการวิจยั ทําการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีต่าง ๆ โดยศึกษาจากตํารา เอกสาร สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ
และค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ เอกสารงานวิจยั และตัวอย่างงานวิจยั ดังนี้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การทําเหมืองข้อมูล คือกระบวนการทีก่ ระทํากับข้อมูลจํานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ ทีซ่ ่อน
อยู่ในชุดข้อมูลนัน้ ในปจั จุบนั การทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทัง้ ในด้านธุรกิจทีช่ ่วยใน
การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม [1]
เทคนิคต่าง ๆ ของ Decision Tree
1) อัลกอริทมึ Logistic Model Trees (LMT) [6] เป็ นเทคนิคทีน่ ิยมใช้สร้างการตัดสินใจอย่างหนึ่งทัง้ การ
ทํานายผลและแสดงค่าทีเ่ ป็ นตัวเลข ในการทํานายปริมาณตัวเลขได้มกี ารทํางานและแสดงค่าออกมาเป็ น กลุ่มข้อมูล
สามารถเลือกคุณ ลักษณะที่เกี่ยวข้อ งที่สําคัญในข้อมูลและแสดงออกมาเพื่อ นํ าไปสร้า งเป็ น โมเดลในการตัด สินใจ
ผลลัพธ์จากการเลือกแอทริบวิ ต์เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลเห็นว่าวิธกี ารนี้สามารถนํามาใช้ในการสร้างการตัดสินใจได้อย่างดี
2) กฎของริปเปอร์ [7] ถูกสร้างโดย Cohen ในปี 1995 โดยริปเปอร์ ถูกประกอบด้วย 2 เฟส คือ เฟสแรกทํา
การระบุกฎเริม่ ต้น และเฟสทีส่ องจะระบุค่า post-process rule optimization โดยข้อมูลทีถ่ ูกการเรียนรู้ (Training data)
จะถูกแบ่งไปเป็ น growing set และ pruning set ดังนัน้ อัลกอริทมึ นี้จะสร้างกฎวามสัมพันธ์ ใน greedy fashion
ในขณะทีส่ ร้างกฎริปเปอร์นนั ้ จะหาค่าทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับgrowing set ใน rule space ซึง่ จะอธิบายได้จาก BNF หลังจาก
ได้ growing set ก็จะทําการ pruning ข้อมูลทันทีเมื่อเสร็จแล้วจะได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมือนกันออกมาทีค่ รอบคลุมกฎของ
training set จากนัน้ ก็จะถูกลบทิง้ ซึง่ training data ทีเ่ หลือจะถูกแบ่งใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง หลังจากถูกเรียนรูต้ ามกฎแล้วเพือ่
ช่วยแก้ปญั หาทีเ่ กิดมาจากการแบ่งแยกกลุ่มทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ กระบวนการนี้จะกระทําจนกระทังผลเป็
่
นทีน่ ่าพอใจ
3) โครงข่ายประสาทเทียม [8] มีพน้ื ฐานมาจากแบบจําลองการทํางานของสมองมนุ ษย์ และใช้ได้ดกี บั ปญั หา
Classification, Regression และ Clustering เทคนิคนี้มกั ถูกเรียกว่า “black box” เนื่องจากการทํางานมีความซับซ้อน
มากกว่าเทคนิคอื่นๆ ค่อนข้างมาก โดยโครงสร้างการทํางานของโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)
ประกอบด้วยชัน้ ของข้อมูลเบือ้ งต้น 3 ชัน้ คือชัน้ ของข้อมูลป้อน (Input Layer) ชัน้ ซ่อน (Hidden layer) และ ชัน้ ผลลัพธ์
(Output Layer) สามารถแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมตามความซับซ้อน หรือจํานวนชัน้ ของข้อมูลในชัน้
ซ่อน เช่น โครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่าย (Single Layer Neural Network) เป็ นโครงข่ายทีม่ ชี นั ้ ซ่อนเพียงหนึ่ง
เวกเตอร์ ตัวแปรด้านนอกและไบแอส (bias) หรือเพอร์เซพตรอนชัน้ เดียว (Single-layer perceptron) เพอร์เซพตรอน
(perceptron) เป็ นข่ายงานประสาทเทียมประเภทหนึ่งทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ ใน ค.ศ. 1957
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โดยแฟรงค์ โรเซนบลัทท์ ที่ Cornell Aeronautical Laboratory เพอร์เซพตรอนประกอบด้วยเซลล์ประสาทเทียมหรือ
นิวรอนอย่างน้อยหนึ่งชัน้ อินพุตจะถูกส่งตรงไปยังเอาต์พุตโดยผ่านชุดค่านํ้าหนัก
การเรีย นรู ้ข องโครงข่ายประสาทเทียม ทํา ได้โ ดยการส่ง ข้อ มูล เข้า มายัง ส่ว นที่เ รีย กว่า เพอร์เ ซ็ป ตรอน
(perceptron) สามารถเทียบได้กบั เซ็ลสมองของมนุ ษย์ โดยที่เพอร์เซ็ปตรอนจะทําการรับข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูปของเมทท
ริกซ์ซ่งึ เป็ นตัวเลข เข้ามาคํานวณดังรูปที่ 1
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∑

n

f
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wn
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xn

ภาพที่ 1 แสดงรูปของเพอร์เซ็ปตรอน

การวัดประสิ ทธิ ภาพ
สําหรับวิธกี ารวัดประสิทธิภาพของวิธกี ารที่นําเสนอมีรายละเอียดดังนี้ การวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy
Rate) ค่าความแม่นยํา (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) โดยทีผ่ ลลัพธ์ของข้อมูล
ทดสอบมีอตั ราเปอร์เ ซ็น ต์ค วามถูก ต้อ งสูง แสดงว่ าประสิทธิภาพของการจํา แนกข้อ มูล มีป ระสิท ธิภาพและความ
เหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการจําแนกข้อมูลดังสมการที่ 1-4 ตามลําดับดังนี้

| A|
|N|
| Ra |
P =
| A|
| Ra |
R =
|R|

(1)

Accuracy =

(2)
(3)

 ( P × R) 
F − Measure =
2× 

 ( P + R) 

โดยที่

P
R
|N|
|Ra|

คือ ค่าความแม่นยํา
คือ ค่าความระลึก
คือ จํานวนตัวอย่างทดสอบทัง้ หมด
คือ จํานวนข้อมูลทีจ่ าํ แนกได้ถูกต้องในคลาสทีส่ นใจ
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(4)

|A|
|R|

คือ จํานวนข้อมูลทีจ่ าํ แนกได้ทงั ้
คือ จํานวนข้อมูลทัง้ หมดในคลาสทีส่ นใจ

วิ ธีการวิ เคราะห์ความแม่นตรงของโมเดล k-fold cross-validation
การตรวจสอบไขว้กนั (Cross Validation) เป็ นวิธกี ารในตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์ของ
โมเดล โดยพืน้ ฐานของวิธกี ารการตรวจสอบไขว้กนั คือการสุ่มตัวอย่าโดยเริม่ จากแบ่งชุดข้อมูลออกเป็ นส่วน ๆ และนํา
บางส่วนจากชุดข้อมูลนัน้ มาตรวจสอบ ผลลัพธ์จากการทําการตรวจสอบไขว้กนั มักถูกใช้เป็ นตัวเลือกในการกําหนด
โมเดล ในกรณีการทํา K - fold cross-validation จะแบ่งข้อมูลออกเป็ น K ชุดเท่าๆกัน และทําการคํานวณค่าความ
ผิดพลาด K รอบ โดยแต่ละรอบการคํานวณข้อมูลชุดหนึ่งจากข้อมูล K ชุดจะถูกเลือกออกมาเพื่อเป็ นข้อมูลทดสอบ และ
ข้อมูลอีก K - 1 ชุดจะถูกใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการเรียนรู้ ตัวอย่างดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2 5 - fold Cross Validation
แผนการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย ปฏิบตั ิการ เขียน
โปรแกรมด้วยภาษาสังงานต่
่
างๆการพัฒนาโครงงานทางระบบสารสนเทศโดยหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ เช่น
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม บนเว็บ
การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนามัลติมเี ดีย การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผูเ้ รียนต้องสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ชอบติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี สารสนเทศมีความสามารถในการสือ่ สารรับฟงั ลักษณะการทํางานและสามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลรับผิดชอบการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี
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งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ไพโรจน์ [2] ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมของนักเรียนในโรงเรียน
อาชีวศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ปจั จัยทีศ่ กึ ษาประกอบด้วย
ปจั จัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ บุคลิกภาพ ลักษณะมุ่งอนาคต ความถนัดทางการเรียน และค่านิยมในการเลือกอาชีพและ
ปจั จัยสภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคล
ปรียานุ ช และ กมล [3] ได้พฒ
ั นาแบบจําลองรายการธุรกรรมผิดปกติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผสู้ งู วัย
โดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล ภาย ใต้กรอบการทําเหมืองข้อมูลของ CRISP-DM (Cross-Industry Standard
Process for Data Mining ) ในขัน้ ตอนแรกนําข้อมูลรายการธุรกรรมไปหากลุ่มธุรกรรมทีผ่ ดิ ปกติ โดยการแบ่งกลุ่ม
(Clustering Algorithm) เมื่อทราบกลุ่มพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติแล้ว จึงนําข้อมูลกลุ่มนัน้ ไปสร้างแบบจําลองพฤติกรรมด้วย
กฎความสัมพันธ์ (Association Algorithm) ซึง่ ผลจากการทําวิจยั ในครัง้ นี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อสนับสนุ น
การป้องกันรายการธุรกรรมทีท่ ุจริต ไม่ให้สร้างความเสียหายขึน้ ภายในองค์กรได้
พิจติ รา [4] ได้นําเทคนิคกฎการค้นหาความสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นเทคนิคหนึ่งในเทคนิคเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้
สร้างตัวแบบเพื่อทํานายข้อมูลการเรียกใช้เว็บในอนาคต โดยผู้วจิ ยั ได้จดั เก็บข้อมูล 2 ส่วนคือการเรียกใช้เว็บภายใน
มหาวิทยาลัยศิลากรจากระบบพร๊อกซี เซิรฟ์ เวอร์ และจัดทําฐานข้อมูลเว็บเพื่อจัดหมวดหมู่ของเว็บ แล้วนําข้อมูลทัง้ 2
ส่วนมาสร้างความสัมพันธ์ โดยพิจารณาตัวแบบจากค่าความเชื่อมันและค่
่
าสนับสนุน
ชุตมิ า และ ประสงค์ [5] ได้สร้างตัวแบบสําหรับหาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ ตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียน
ของนักศึกษา และพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจอย่างอัตโนมัตแิ บบออนไลน์สาํ หรับแนะแนวทางการเลือก
สาขาวิชาเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตัวแบบเชิงความน่ าจะเป็ นได้สร้างขึน้ ภายใต้เทคนิคการจัดทําเหมือง
ข้อมูล ซึง่ ในการทดสอบแบบจําลองทีไ่ ด้จะทําการทดสอบผลบนพืน้ ฐานของวิธี K - fold cross validation โดยใช้
โปรแกรมWEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis)ในการสร้างแบบจําลอง หลังจากนัน้ ได้นําผลลัพธ์
ทีด่ ที ส่ี ุดจากเทคนิคข่ายงานเบย์ มาสร้างตัวแบบในขัน้ สุดท้ายและได้เปรียบเทียบความถูกต้องของตัวแบบกับผลการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้ขอ้ มูลด้านการเรียนของกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจํานวน 9 มหาวิทยาลัย
2. การดําเนินการวิจยั เป็ นขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ท่ี 3-4 และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาแปลงให้
อยู่ในรูปแบบของ .arff เพื่อทีจ่ ะนําข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Weka ทําการออกแบบฐานข้อมูล ซึง่ เป็ นฐานข้อมูล My SQL
และทําการออกแบบและพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแสดงรายละเอียด
ขัน้ ตอนการทดลองและวิธกี ารดําเนินงานได้ดงั ต่อไปนี้
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ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง
Weka

Attributes ทัง้ หมด

Decision Tree

select attributes

Association rule

Neural Networks

k-fold cross-validation
วิ เคราะห์และสรุปผล

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการทดลอง
วิ ธีดาํ เนิ นงาน
1 เตรีย มข้อ มูล เพื่อ ทํา เหมือ งข้อ มูล ขัน้ ตอนการเตรีย มข้อ มูล ก่ อ นที่จ ะส่ง เข้า ไปสู่ก ารหาอัล กอริทึม และ
วิเคราะห์ โดยข้อมูลนี้จะเข้าสู่ Weka ได้จะต้องอยู่ในรูปแบบ .arff ซึง่ ข้อมูล student เป็ นข้อมูลรายละเอียดของ
นักศึกษาปี ท่ี 3-4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย ก) จํานวน 32 คุณลักษณะ
ดังตารางที่ 1 ข) จํานวนแถวของข้อมูล 300 แถว ค) กลุ่มของข้อมูลมี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1 = เหมาะสมน้อย
2 = เหมาะสมปานกลาง 3 = เหมาะสมมาก
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแอทริบวิ ต์
Attribute
ชื่อ
รายละเอียด
1
eva_sex
เพศ
2
eva_finish
จบการศึกษา
3
eva_gpaf
เกรดเฉลีย่ หลังจบการศึกษา ม.ปลาย
4
eva_subjlike
วิชาทีช่ อบ
5
eva_branch
สาขาวิชา
6
eva_gpa
เกรดเฉลีย่ สะสม (GPA)
7
eva_earnings
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
8
eva_metierm
อาชีพของมารดา
9
eva_earningsm
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของมารดา
10
eva_metierb
อาชีพของบิดา
11
eva_earningsb
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของบิดา
12
eva_status
สถานะภาพของ บิดา/มารดา
13
eva_action1
ปกตินกั ศึกษาอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง
14
eva_action2
ปกตินกั ศึกษาอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหน
15
eva_action3
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท
16
eva_action4
การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน
17
eva_action5
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
18
eva_action6
จดบันทึกในระหว่างการเรียน
19
eva_action7
ศึกษาตําราเรียนก่อนการเข้าเรียน
ั
20
eva_action8
สามารถแก้ปญหาเฉพาะหน้
าได้ในเวลาเรียน
21
eva_action9
หาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่เสมอ
22
eva_action10
อ่านหนังสือทีไ่ ม่ใช่ตําราเรียน
23
eva_action11
อ่านหนังสือ
24
eva_action12
อ่านหนังสือพิมพ์
25
eva_action13
ดูวดี ทิ ศั น์
26
eva_action14
ยืม/คืนหนังสือ
27
eva_action15
เข้าอินเทอร์เน็ต
28
eva_action16
หาความรูเ้ กีย่ วกับการเรียน
29
eva_action17
เล่นเกม
30
eva_action18
Facebook
31
eva_action19
เช็คอีเมล
32
eva_action20
หาความรูเ้ พิม่ เติม
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ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูปแบบไฟล์ .arff
2. ข้อมูลทีเ่ ป็ น .arff เข้าสู่โปรแกรม Weka จะทําการทดลอง 2 แบบ คือ 1. ใช้ Attributes ทัง้ หมด และ 2.
ใช้ Attribute ที่ผ่านการคัดเลือก มาผ่านเทคนิคการจําแนกข้อมูล โดยผู้จดั ทําได้เลือกเทคนิค Decision Tree,
Association rule และ Neural Networks ดังนี้

ภาพที่ 5 ขัน้ ตอนการนําข้อมูล .arff เข้าสูโ่ ปรแกรม weka
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2.1 การทดลองโดยใช้ Attributes ทัง้ หมด มีขนั ้ ตอนการดําเนิ นงานดังนี้
2.1.1 สร้างแบบจําลอง Decision Tree เลือกฟงั ก์ชนั ในการสร้างแบบจําลองต้นไม้ท่ใี ช้อลั กอริทึม
Logistic Model Trees (LMT) จะได้แบบจําลอง Decision Tree ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 โมเดลทีไ่ ด้จากเทคนิค Decision Tree
2.1.2 สร้างแบบจําลอง Association rule เลือกใช้อลั กอริทมึ rule.JRip จะได้แบบจําลอง Association
rule ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 โมเดลทีไ่ ด้จากเทคนิค Association rule
2.1.3 สร้างแบบจําลอง Neural Networks เลือกอัลกอริทมึ functions.MultilayerPerceptron จะได้
แบบจําลอง Neural Networks ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 โมเดลทีไ่ ด้จากเทคนิค Neural Networks
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2.2 การทดลองโดยทําการ Select attributes มีขนั ้ ตอนการดําเนิ นงานดังนี้
2.2.1 เลือก select attribute โดยใช้รปู แบบ CfSubsetEval เพื่อตัดแอททริบวิ ต์ทไ่ี ม่จาํ เป็ นออก จะเหลือ
แอททริบวิ ต์ทงั ้ หมด 7 แอททริบวิ ต์ ดังนี้ eva_finish, eva_gpaf, eva_earningsm, eva_status, eva_action3,
eva_action5, eva_action12 ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ select attribute
2.2.2 Save model ข้างต้น จากนัน้ ทําการจําแนกข้อมูลอีกครัง้ โดยทําการเลือกวิธกี ารสร้างแบบจําลอง
Decision Tree เลือกฟงั ก์ชนั ในการสร้างแบบจําลองต้นไม้ทใ่ี ช้อลั กอริทมึ Logistic Model Trees (LMT) จะได้
แบบจําลอง Decision Tree ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 โมเดลทีไ่ ด้จากเทคนิค Decision Tree โดยการ select attribute
2.2.3 สร้างแบบจําลอง Association rule เลือกใช้อลั กอริทมึ rule.JRip จะได้แบบจําลอง Association rule ดัง
ภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 โมเดลทีไ่ ด้จากเทคนิค Association rule โดยการ select attribute
2.2.4 สร้างแบบจําลอง Neural Networks เลือกอัลกอริทมึ functions.MultilayerPerceptron จะได้แบบจําลอง
Neural Networks ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 โมเดลทีไ่ ด้จากเทคนิค Neural Networks โดยการ select attribute

ผลการศึกษา
เมื่อนําข้อมูลทีเ่ ป็ น .arff เข้าสูโ่ ปรแกรม Weka แล้วเข้าสูก่ ระบวนการ Classify ด้วยเทคนิค Decision Tree,
Association rule และ Neural Networks ได้โมเดลที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง(Accuracy) ของแต่ ละเทคนิ ค
ดังตารางที่ 2 โดยแบ่งผลการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ผลการทดลองจากการใช้ Attributes ทัง้ หมด
ตารางที่ 2 ผลการทดลอง Attributes ทัง้ หมด
Precision Recall
1. Decision Tree
99.7%
99.7%
2. Association rule
96.6%
96.3%
3. Neural Networks
95.6%
95.3%
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F-Measure (%)
99.7%
96.4%
94.9%

Accuracy (%)
99.6667%
96.3333%
95.3333%

2. ผลการทดลองจากการ select attributes
เมื่อ select attributes แล้วเข้าสู่กระบวนการ Classify อีกครัง้ ด้วยเทคนิค Decision Tree, Association
rule และ Neural Networks ได้โมเดลทีม่ เี ปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของแต่ละเทคนิค ดังตางรางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดลอง select attributes
1. Decision Tree
2. Association rule
3. Neural Networks

Precision
99.7%
94.7%
89.4%

Recall
99.7%
94.3 %
89.7%

F-Measure (%)
99.7%
94.4%
88.6%

Accuracy (%)
99.6667%
94.3333%
89.6667%

หลังจากทําการทดลองทัง้ 2 วิธแี ล้วก็ทําการเปรียบเทียบค่า Accuracy ระหว่าง attributes ทัง้ หมด และ
select attributes เพื่อทําให้เห็นถึงความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมากยิง่ ขึน้ ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 13
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่า Accuracy ระหว่าง attributes ทัง้ หมด และ select attributes

1. Decision Tree
2. Association rule
3. Neural Networks

Accuracy (%)
Attributes ทัง้ หมด
select attributes
99.6667%
99.6667%
96.3333%
94.3333%
95.3333%
89.6667%

ภาพที่ 13 กราฟเปรียบเทียบค่า Accuracy ระหว่าง Attributes ทัง้ หมด และ select attributes
3.สรุปผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาจากผลการทดลอง สรุปว่า เทคนิค Decision Tree โดยเลือกฟงั ก์ชนั ในการสร้างแบบจําลอง
ต้นไม้ท่ใี ช้อลั กอริทมึ Logistic Model Trees ได้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมากที่สุด และเมื่อนํ ามาทําการ select
attributes ก็ยงั ได้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเท่าเดิม คือ 99.6667% ดังนัน้ จึงนําเทคนิค Decision Tree โดยเลือกฟงั ก์ชนั
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ในการสร้างแบบจําลองต้นไม้ทใ่ี ช้อลั กอริทมึ Logistic Model Trees มาพัฒนาเป็ นเว็บแอพพลิเคชันด้
่ วยภาษา PHP
เพื่อ สํา หรับ วิเ คราะห์คุ ณ สมบัติ ของนัก เรีย นที่จ ะเรีย นในสาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ผ่ า นแบบประเมิน บนเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 หน้าแบบสอบถามในการรับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัตคิ วามเหมาะสมในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิ จารณ์และสรุปผล
สรุป

การทําวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของนักเรียน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องนักเรียนทีจ่ ะ
เรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเปรียบเทียบกันระหว่าง 3 เทคนิค คือ Decision Tree, Association
rule และ Neural Networks เพื่อหาเทคนิคทีด่ ที ส่ี ุดในการวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องนักเรียนทีจ่ ะเรียนในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการทดลองหาโมเดลในการทดสอบชุดข้อมูลทีเ่ หมาะสมในโปรแกรม Weka พบว่าการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค Decision Tree โดยการเลือกฟงั ก์ชนั ในการสร้างแบบจําลองต้นไม้ทใ่ี ช้อลั กอริทมึ Logistic Model Trees
มีความผิดพลาดน้อยกว่าเทคนิคอื่นๆ และเมื่อทดลองตัดแอตทริบวิ ต์ออกแล้วพบว่าเปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องไม่ลดลง
ซึง่ ได้เท่ากับ 99.6667% และเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 0.3333% จึงกล่าวได้ว่า การเลือกใช้เทคนิค Decision Tree โดย
การเลือกฟงั ก์ชนั ในการสร้างแบบจําลองต้นไม้ทใ่ี ช้อลั กอริทมึ Logistic Model Trees (LMT) เหมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําการ
วิเคราะห์ในชุดข้อมูลนี้ และจากการทดสอบระบบ ระบบสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักเรียนและประเมินคุณสมบัตขิ อง
นักเรียนแต่ละคนได้ และสามารถแจ้งผลการประเมินให้นกั เรียนทราบได้ว่าตนเองมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดใน
การเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควรศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมสําหรับใช้ในการพัฒนาระบบให้กว้างยิง่ ขึน้
เพื่อลดข้อผิดพลาดในเรื่องของข้อมูล และจําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั จะต้องจัดทํากระบวนการวิเคราะห์ในการจัดทําระบบ
เพราะการจัดการวิเคราะห์ทด่ี ยี ่อมลดเวลาในการจัดทํา และลดข้อผิดพลาดของระบบ
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งานวิจยั นี้สาํ เร็จลุลวงได้ดว้ ยความกรุณาของอาจารย์ภรัณยา อํามฤครัตน์ ทีป่ รึกษางานวิจยั นี้ทไ่ี ด้ให้ความรู้
และช่วยแนะนํ า ช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจยั เล่มนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดีสมํ่าเสมอตลอดมา นอกจากนี้ผจู้ ดั ทําวิจยั ยังได้รบั ความกรุณาจากอาจารย์อภินนั ท์ จุ่นกรณ์ อาจารย์ทป่ี รึกษา
ประจําชัน้ ทีก่ รุณาแนะนําข้อบกพร่อง แก้ไข ปรับปรุง ในเรื่องของเว็บเว็บแอพพลิเคชัน่ ให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี สมํ่าเสมอตลอดมา ผูจ้ ดั ทําวิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี
ตลอดระยะเวลาในการจัดทําวิจยั เล่มนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูซ้ ง่ึ ให้ความรัก ความเมตตา ความ
ห่วงใย และเป็ นกําลังใจให้กบั ผูจ้ ดั ทําวิจยั จนสําเร็จและขอขอบพระคุณพี่ ๆ น้อง ๆ รวมทัง้ เพื่อน ๆ ทุกคนทีใ่ ห้กําลังใจ
ตลอดมา ผูจ้ ดั ทําวิจยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระคุณอย่างสูง
ความดีของงานวิจยั เล่มนี้ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาบิดา มารดา และบรูพาจารย์ทุกท่านทีไ่ ด้ประสิทธิประสาท
์
ความรูใ้ ห้แก่ผจู้ ดั ทําวิจยั จนสามารถทําวิจยั เล่มนี้ได้สาํ เร็จลุลวงด้วยดี
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Efficacy of Plant Herbs Extract for the Sterilization of Orchid Culture Media
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บทคัดย่อ

โครงการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพร (ขมิน้ ชัน, ตะไคร้หอม, หนอนตายหยาก และส้ม
ออบแอบ) ด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ เอทานอล ในการนํามาใช้เป็ นสารยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นขัน้ ตอนการเตรียม
อาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้สตู ร Vacin and Went (VW) เป็ นอาหารพืน้ ฐาน โดยผสมสารสกัดกับอาหารเพาะเลีย้ ง
ในอัตราส่วน 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ นํ้าหนักต่อนํ้าหนัก เปรียบเทียบกับอาหารทีไ่ ม่เติมสารสกัด กับอาหารทีไ่ ม่
เติมสารสกัดแต่ นําไปนึ่ งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่ งความดันไอนํ้ าที่อุณหภูม ิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่ อ
ตารางนิ้ว นาน 15 นาที นําอาหารทีเ่ ตรียมมาตัง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งนาน 30 วัน บันทึกการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ผลการ
ทดลองพบว่า หลังจากทิง้ ไว้ 2 วัน อาหารทีไ่ ม่มกี ารเติมสารสกัดและอาหารที่ฆ่าเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งความดันไอนํ้าเกิดการ
ปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ในขณะทีอ่ าหารทีใ่ ส่สารสกัดสมุนไพรจากพืชทัง้ 4
ชนิด ทีร่ ะดับ 10 เปอร์เซ็นต์ นํ้าหนักต่อนํ้าหนัก ให้ผลยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ได้ดที ส่ี ุด โดยไม่พบการปนเปื้ อน
ของจุลนิ ทรีย์
คําสําคัญ: สารสกัดสมุนไพร การฆ่าเชือ้ อาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ กล้วยไม้

Abstract

The propose of this research was to examine simple sterile culture methods for preparing sterile
medium without autoclaving using crude plant extract (Curcuma longa Linn., Doragag staph, Stemona
collinsae Craib. and Embelia subcoriacea Mez.) with 100% ethanol. We compared traditional methodology
with a protocol that easily to sterile plant tissue culture media Vacin and Went (VW) with additional of plant
extract into plant tissue culture media as chemical sterilizer. A series of plant extract concentration 2, 4, 6, 8
and 10 % v/v was used to control contamination during 30 days experimental period. The results showed that
the VW media without plant extract and autoclaved exhibited many variations with microorganism’s
contamination after treatment for 2 days 100% and 80% microorganism’s contamination respectively. While
the VW media supplemented with 10 % v/v every plant extract provided completed sterilization of the medium
for 30 days experimental period.
Key words: Plant Herbs Extract, Sterilization, Tissue Culture, Orchid
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กล้วยไม้เป็ นพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว (Monocotyledonous plant) อยู่ในวงศ์ ออร์คเิ ดซิอี (Orchidaceae) เป็ นกลุ่มพืช
วงศ์ใหญ่ทม่ี จี าํ นวนชนิดพันธุมากทีส่ ดุ ในโลกวงศ์หนึ่ง ประมาณกันว่ามีมากกว่า 30,000 ชนิด นอกจากนี้ยงั มีกล้วยไม้
ลูกผสมมากกว่า 100,000 ชนิด ในประเทศไทยพบกล้วยไม้พน้ื เมือง (Native orchids) ประมาณ 167 สกุล มากกว่า
1,200 ชนิด [1] กล้วยไม้มกี ารกระจายพันธุอย่างกว้างขวางทัวโลก
่
สามารถพบได้ทงั ้ คบไม้ กิง่ ไม้ บนพืน้ ดิน และหิน
ั
่
่
พบไต้ตงั ้ แต่ชายฝงจนถึงยอดภูเขาสูง ปาดิบเขตร้อน จนถึงพืน้ ทีก่ งิ่ ทะเลทราย เนื่องจากกล้วยไม้ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ปจั จุบนั กล้วยไม้พน้ื เมืองของประเทศไทย กําลังลดจํานวนลงอย่างมาก จนกระทังบางชนิ
่
ด
ใกล้จะสูญพันธุ หาดูได้ยาก ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากการตัดไม้ทาํ ลายปา่ การบุกรุกพืน้ ทีเ่ พื่อทํา การเกษตร และไฟป่า ซึง่ ไม่
เพียงทําลายกล้วยไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้เท่านัน้ ยังทําลายสภาพแวดล้อม ทําให้ระบบนิเวศบริเวณนัน้
เปลีย่ นแปลงไป เช่น มีอุณหภูมสิ งู ขึน้ ความชืน้ ลดลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ นอกจากนี้พฤติกรรมของ
มนุษย์ เช่น การนํากล้วยไม้ปา่ ออกขายเป็ นจํานวนมาก สืบเนื่องมาจากปริมาณ และมูลค่า การค้ากล้วยไม้ป่าทัวโลกมี
่
ปริมาณ และมูลค่ามหาศาล ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าในสภาพธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว [2] ซึ่งวิธีท่ดี ที ่สี ุดในการ
ขยายพันธุก์ ล้วยไม้คอื เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช จะทําให้ได้ต้นจํานวนมากและรวดเร็ว แต่ขอ้ จํากัดทางความรู้
ทางเทคนิคและเครื่องมือทีม่ รี าคาแพง จึงทําให้เทคนิคนี้ไม่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทัวไป
่ [3] การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็ นการเพาะเลี้ยงพืชในอาหารสังเคราะห์ท่ปี ลอดเชื้อจุลนิ ทรีย์ ดังนัน้ การทําให้อาหารปลอด
เชื้อจุลนิ ทรีย์เป็ นหลักสําคัญ จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่เฉพาะและมีราคาสูง คือ หม้อนึ่งความดันไอนํ้ า [4] และเกิด
อัน ตรายได้ถ้า ใช้เครื่องมือไม่ถู ก วิธี การเพาะเลี้ย งกล้ว ยไม้ด้ว ยวิธีก ารเพาะเลี้ย งเนื้ อเยื่อพืช จะต้อ งอาศัย อาหาร
สังเคราะห์ทป่ี ลอดเชือ้ จุลนิ ทรีย์ นํ ามาเลีย้ งกล้วยไม้ วิธกี ารทําให้อุปกรณ์การเพาะเลีย้ งปลอดเชือ้ ทําได้หลายวิธี ตาม
หลักการฆ่าเชือ้ เช่น การใช้ความร้อนแห้งอุณหภูมสิ งู การใช้คลื่นไมโครเวฟ การใช้ไอนํ้าร้อนอุณหภูมสิ งู ร่วมกับแรงดัน
อากาศ และการใช้ความร้อนจากไอนํ้า [5] ส่วนเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชนิยมเตรียมอาหารด้วยวิธใี ช้ไอนํ้าร้อน
อุณหภูมสิ งู ร่วมกับแรงดันอากาศ สูตรอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยสารเคมีทม่ี ธี าตุอาหารต่างๆ ทีจ่ ําเป็ น
ต่อการเจริญเติบโตทัง้ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ นอกจากนี้ยงั สามารถเติมส่วนผสมอื่น
ทีไ่ ด้จากธรรมชาติ เช่น มันฝรัง่ นํ้ ามะพร้าว และกล้วยบด เป็ นต้น ซึง่ ส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติเหล่านี้มคี ุณค่าของ
สารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบทีไ่ ม่สามารถเตรียมได้เองหรือมีความยุ่งยาก เช่น นํ้ามะพร้าว ประกอบด้วยสารต่างๆ มากกว่า
60 ชนิด ทัง้ สารอินทรียแ์ ละอนินทรีย์ กรดอะมิโน (มากถึง 20 ชนิด) เป็ นต้น [6] แต่มขี อ้ เสีย คือ สารอาหารหลายชนิด
ไม่ทนความร้อนสูง และการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรีย์ แบบใช้ไอนํ้าสูง ทําให้สว่ นผสมทีไ่ ด้จากธรรมชาติมคี ุณค่าทางอาหารลดลง
ความปลอดเชือ้ เพียงพอในการเตรียมอุปกรณ์หลายชนิด แต่ไม่สามารถกําจัดสปอร์ของเชือ้ ทุกชนิดได้ จึงสามารถใช้ได้
ดีกบั อุปกรณ์ทใ่ี ช้ทนั ทีหลังจากทําให้ปลอดเชือ้ จุลนิ ทรีย์ [5] จึงเป็ นทีม่ าของงานวิจยั ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
สุมนไพรทีท่ ําหน้าทีฆ่ ่าเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหารทดแทนการใช้หม้อนึ่งแรงดันไอนํ้า ในสูตรอาหารทีม่ กี ารเติมสารอาหาร
ตามธรรมชาติ เช่น นํ้ามะพร้าว เป็ นต้น โดยศึกษาสมุนไพร 4 ชนิดได้แก่ ขมิน้ ชัน, ตะไคร้หอม, หนอนตายหยากและ
ส้มออบแอบ ขมิน้ ชันมีสารสําคัญประเภทเคอร์คมู นิ อยด์ ซึง่ เป็ นสารสีเหลืองประกอบอยู่หลายตัว ทัง้ เดสเมทอกซีเคอร์
คูมนิ และบิสเดส เมทอกซีเคอร์คูมนิ และนํ้ามันหอมระเหย ซึง่ มีสารสําคัญอย่าง เทอร์เมอโรน และซิงจิเบอรีน นํ้ามัน
ตะไคร้หอมมีส่วนประกอบที่สําคัญในการออกฤทธิคื์ อ แคมเพอร์ ซินีออล ยูจนี อล ลินาโลออล ซิโทรนาโลออล และ
ซิทรัล หนอนตายหยาก เป็ นยาสมุนไพรพืน้ บ้าน ใช้ ถ่ายพยาธิตวั จีด๊ แก้หดิ เหา แก้โรคผิวหนังผื่นคันนํ้าเหลืองเสีย ฆ่า
แมลงหนอนศัตรูพชื ส้มออบแอบเป็ นพืชท้องถิน่ ในแถบภาคใต้ คนใต้รจู้ กั นําไปใช้ประโยชน์โดยการนําลูกและใบอ่อนซึง่
มีรสเปรีย้ วๆ ไปใส่แกงส้มจะได้รสชาติทอ่ี ร่อยกลมกล่อม ส่วนลูกสุขจะนําไปหมักทําไวน์ ใบและผลอ่อน มีรสเปรีย้ ว ใช้
เป็ นผักแกงส้ม (แกงเหลือง ปกั ษ์ใต้) หรือนําไปลนไฟตํานํ้าพริกได้ ใบและเถาใช้เป็ นยาฟอกเลือด ดับพิษตานซาง ราก
นําไปต้ม แก้อกั เสบเนื่องจากเป็ นลดแผลในกระเพาะอาหาร และต้มเป็ นยาขับพยาธิไส้เดือนสําหรับเด็ก จากทีก่ ล่าวมา
ทําให้ผวู้ จิ ยั เกิดความสนใจในการนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้เพื่อยับยัง้ การปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นขัน้ ตอน
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การเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้ โดยเลือกสมุนไพรชนิดทีห่ าได้ง่าย มีตลอดปี และคาดว่า ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นพื้นฐานความรูท้ ่สี ามารถนํ าผลไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาวิจยั ที่ลกึ ซึ้งมากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ้ พืชต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

วัสดุอุปกรณ์สาํ คัญทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชขนาด 4 ออนซ์ บีกเกอร์ กระบอก
ตวง แท่งแก้วคนสาร หม้อนึ่งความดันไอนํ้า เตาแก๊ส เครื่องชัง่ เครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
พืชสมุนไพรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ขมิน้ ชัน ตะไคร้หอมและหนอนตายหยาก ได้จากบริษทั by herbal [7] ในรูป
ผงแห้ ง ละเอีย ด ในขณะที่ส้ม ออบแอบได้จ ากนั ก ศึก ษาปริญ ญาโท (นางวิไ ลลัก ษณ์ กิต ติ จ ารุ ภัก ดี) สาขาวิช า
เทคโนโลยีชวี ภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ใน
รูปผงแห้งละเอียด นําสมุนไพร อย่างละ 10 กรัม ใส่ในภาชนะทีม่ ฝี าปิ ด เติมตัวทําละลายเอทานอล 100% ปริมาตร 100
มิลลิลิตร เขย่าที่ 150 รอบต่อนาที 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 3 วัน นํ าสารละลายมากรองด้วยเครื่องกรอง
สุญญากาศ โดยใช้กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 เก็บสารละลายทัง้ หมดซึง่ เป็ นสารสกัดหยาบ ทีอ่ ุณหภูมิ
4
องศาเซลเซียส เพื่อรอทดสอบในขัน้ ต่อไป
การทดสอบฤทธิต้์ านจุลนิ ทรียข์ องสารสกัดสมุนไพรในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ทําการทดลองโดย
เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สูตร Vacin and Went [8] นํ้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร นํ้ามะพร้าว 15
เปอร์เซ็นต์ วุน้ 8 กรัมต่อลิตร ปรับค่าความเป็ นกรด-ด่างของอาหารเป็ น 5.0 แบ่งการทดลองออกเป็ น 6 กรรมวิธี โดย
เปรียบเทียบอาหารสูตร VW ทีน่ ่งึ ฆ่าเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งความดันไอนํ้า และอาหารทีไ่ ม่ผ่านการฆ่าเชือ้ กับการเติมสารสกัด
จากสมุนไพรทัง้ 4 ชนิดในอัตราส่วน 2 เปอร์เซ็นต์, 4 เปอร์เซ็นต์, 6 เปอร์เซ็นต์, 8 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์
ปริมาตรต่อปริมาตร บรรจุอาหารทีเ่ ตรียมได้ลงในขวดเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชขนาดปริมาตร 4 ออนซ์ขวดละ 20 มิลลิลติ ร
ทําการทดลองอย่างละ 10 ซํ้า แล้วนํ าไปเก็บรักษาในห้องปฏิบตั กิ าร อุณหภูมหิ ้อง (อุณหภูมปิ ระมาณ 26-30 องศา
เซลเซียส) จากนัน้ บันทึกผลการทดลองจากการปนเปื้ อนของเชื้อจุลนิ ทรียท์ ุกวัน เป็ นเวลา 30 วัน และนํ ามาคํานวณ
เป็ นค่าร้อยละของความปลอดเชือ้ ของอาหารเพาะเลีย้ งในแต่ละกรรมวิธี

ผลการศึกษา

จากการศึกษาการใช้สารสกัดระดับความเข้มข้นต่างๆในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สูตร VW เพื่อ
ควบคุมการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แสดงผลในตารางที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยพบว่า
อาหารทีไ่ ม่มกี ารเติมสารสกัดและไม่น่งึ ฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยหม้อนึ่งความดันไอนํ้า เกิดการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียต์ งั ้ แต่
วันที่ 1 และในระยะเวลาต่อมามีการปนเปื้ อนเชื้อจุลนิ ทรีย์ 80 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 5 และปนเปื้ อน 100 เปอร์เซ็นต์ใน
วันที่ 10 ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั พบว่าอาหารทีเ่ ติมเฉพาะตัวทําละลายอย่างเดียวนัน้ พบว่า ทีร่ ะดับของตัวทําละลาย
เพิม่ ขึน้ พบว่ามีรอ้ ยละการปลอดเชือ้ เพิม่ ขึน้ แต่ทร่ี ะดับสูงสุดนัน้ เมื่อทิง้ ไว้นาน 30 วันพบว่ามีความปลอดเชือ้ เพียง 60
เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ส่วนอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อทีน่ ่งึ ด้วยหม้อนึ่งความดันไอนํ้า พบว่าไม่เกิดการปนเปื้ อนเลยใน 10 วัน
แรก จากนัน้ พบการปนเปื้ อนเพิม่ มากขึน้ จนถึงวันที่ 30 พบว่ามีการปนเปื้ อนถึง 80 เปอร์เซ็นต์ สําหรับอาหารเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อที่เติมสารสกัดหยาบ 100 เปอร์เซ็นต์ เอทานอลจากขมิ้นชัน ตะไคร้หอม หนอนตายหยากและส้มออบแอบ
พบว่าสารสกัดสมุนไพรทุกชนิดนัน้ ทีร่ ะดับ 2 เปอร์เซ็นต์ เกิดการปนเปื้ อน 100 เปอร์เซ็นต์ ตัง้ แต่วนั แรกทีว่ างไว้ เมื่อใช้
สารสกัดทีร่ ะดับ 4 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดจากขมิน้ ชัน ในวันที่ 5 มีการปลอดเชือ้ สูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็ นสาร
สกัดจากหนอนตายหยากมีการปลอดเชือ้ 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีส่ ารสกัดสมุนไพรตะไคร้หอมและส้มออบแอบนัน้ พบ
การปนเปื้ อนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ การเติมสารสกัดสมุนไพรทีร่ ะดับ 6 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้
พบว่าสารสกัดจากขมิน้ ชันมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การปนเปื้ อนดีทส่ี ดุ โดยเมื่อครบ 30 วัน พบว่ามีการปนเปื้ อน 40
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็ นสารสกัดจากหนอนตายหยาก หลังจากสิน้ สุดการทดลองพบว่ามีการปนเปื้ อน 60 เปอร์เซ็นต์
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ในขณะทีส่ ารสกัดตะไคร้หอมและส้มออบแอบพบว่ามีการปนเปื้ อนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ภาพตัวอย่างแสดงการปนเปื้ อน
เชื้อรา (ภาพที่ 1ก) ยีสต์ (ภาพที่ 1ข) และ แบคทีเรีย (ภาพที่ 1ค) ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และเมื่อเพิม่
ความเข้มข้นของสารสกัดเป็ น 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อครบ 30 วันพบว่าอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้ทม่ี สี ารสกัดจาก
ขมิน้ ชัน, ตะไคร้หอม และส้มออบแอบไม่พบการปนเปื้ อนเลย ในขณะทีก่ ารเติมสารสกัดจากหนอนตายหยาก พบว่ามี
การปนเปื้ อน 30 เปอร์เซ็นต์ และเป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเติมสารสกัดที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบการปนเปื้ อนของ
เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ ลย ทุกสารสกัดทีไ่ ด้จากพืชสมุนไพรทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการทดลอง (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 ร้อยละของอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชทีป่ ลอดเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ผ่ี สมสารสกัดขมิน้ ชัน (30 วัน)
การทดลอง
วันที่
(อาหารเพาะเลีย้ ง VW)
5
10
15
20
25
หม้อนึ่งความดันไอนํ้า
100
100
90
60
40
ไม่ฆา่ เชือ้
20
0
0
0
0
100% เอทานอล 2% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 4% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 6% v/v
50
0
0
0
0
100% เอทานอล 8% v/v
100
100
30
20
0
100% เอทานอล 10% v/v
100
100
100
100
70
ขมิน้ ชัน 2% v/v
0
0
0
0
0
ขมิน้ ชัน 4% v/v
80
10
0
0
0
ขมิน้ ชัน 6% v/v
100
100
100
90
80
ขมิน้ ชัน 8% v/v
100
100
100
100
100
ขมิน้ ชัน 10% v/v
100
100
100
100
100
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30
20
0
0
0
0
0
60
0
0
60
100
100

ตารางที่ 2 ร้อยละของอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชทีป่ ลอดเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ผ่ี สมสารสกัดตะไคร้หอม (30 วัน)
การทดลอง
วันที่
(อาหารเพาะเลีย้ ง VW)
5
10
15
20
25
หม้อนึ่งความดันไอนํ้า
100
100
90
60
40
ไม่ฆา่ เชือ้
20
0
0
0
0
100% เอทานอล 2% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 4% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 6% v/v
50
0
0
0
0
100% เอทานอล 8% v/v
100
100
30
20
0
100% เอทานอล 10% v/v
100
100
100
100
70
ตะไคร้หอม 2% v/v
0
0
0
0
0
ตะไคร้หอม 4% v/v
0
0
0
0
0
ตะไคร้หอม 6% v/v
90
20
0
0
0
ตะไคร้หอม 8% v/v
100
100
100
100
100
ตะไคร้หอม 10% v/v
100
100
100
100
100

30
20
0
0
0
0
0
60
0
0
0
100
100

ตารางที่ 3 ร้อยละของอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชทีป่ ลอดเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ผ่ี สมสารสกัดหนอนตายหยาก (30 วัน)
การทดลอง
วันที่
(อาหารเพาะเลีย้ ง VW)
5
10
15
20
25
หม้อนึ่งความดันไอนํ้า
100
100
90
60
40
ไม่ฆา่ เชือ้
20
0
0
0
0
100% เอทานอล 2% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 4% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 6% v/v
50
0
0
0
0
100% เอทานอล 8% v/v
100
100
30
20
0
100% เอทานอล 10% v/v
100
100
100
100
70
หนอนตายหยาก 2% v/v
0
0
0
0
0
หนอนตายหยาก 4% v/v
30
0
0
0
0
หนอนตายหยาก 6% v/v
100
100
100
60
60
หนอนตายหยาก 8% v/v
100
100
100
100
80
หนอนตายหยาก 10% v/v
100
100
100
100
100

30
20
0
0
0
0
0
60
0
0
40
70
100

652

ตารางที่ 4 ร้อยละของอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชทีป่ ลอดเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ผ่ี สมสารสกัดส้มออบแอบ (30 วัน)
การทดลอง
วันที่
(อาหารเพาะเลีย้ ง VW)
5
10
15
20
25
หม้อนึ่งความดันไอนํ้า
100
100
90
60
40
ไม่ฆา่ เชือ้
20
0
0
0
0
100% เอทานอล 2% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 4% v/v
0
0
0
0
0
100% เอทานอล 6% v/v
50
0
0
0
0
100% เอทานอล 8% v/v
100
100
30
20
0
100% เอทานอล 10% v/v
100
100
100
100
70
ส้มออบแอบ 2% v/v
0
0
0
0
0
ส้มออบแอบ 4% v/v
0
0
0
0
0
ส้มออบแอบ 6% v/v
60
0
0
0
0
ส้มออบแอบ 8% v/v
100
100
100
100
100
ส้มออบแอบ 10% v/v
100
100
100
100
100

(ก) เชือ้ รา

(ข) ยีสต์

(ค) แบคทีเรีย
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นขวดอาหารเพาะเลีย้ งกล้วยไม้
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30
20
0
0
0
0
0
60
0
0
0
100
100

อาหารทีผ่ สมสารสกัดขมิน้ ชัน

อาหารทีผ่ สมสารสกัดตะไคร้หอม

อาหารทีผ่ สมสารสกัดหนอนตายหยาก
อาหารทีผ่ สมสารสกัดส้มออบแอบ
ภาพที่ 2 อาหารเพาะเลีย้ งกล้วยไม้ทผ่ี สม 10 เปอร์เซ็นต์สารสกัดพืชสมุนไพรทีป่ ลอดเชือ้ จุลนิ ทรีย์

วิ จารณ์และสรุปผล

จากการสกัดจากสมุนไพร 4 ชนิดคือ ขมิน้ ชัน ตะไคร้หอม หนอนตายหยากและส้มออบแอบ นํามาสกัดด้วย
เอทานอล 100 เปอร์เซ็นต์ เป็ นตัวทําละลาย สารสกัดทีไ่ ด้เป็ นของเหลวแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ชนิดของพืชสมุนไพรและ
ส่วนทีน่ ํามาสกัด เมื่อนําสารสกัดสมุนไพรมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรีย์ดว้ ยการผสมลงไปในอาหาร
เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชทีร่ ะดับความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์, 4 เปอร์เซ็นต์, 6 เปอร์เซ็นต์, 8 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์
พบว่า สารสกัดสมุนไพรจากพืชทัง้ 4 ชนิด ทีร่ ะดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลยับยัง้ การเจริญของเชื้อจุลนิ ทรีย์ ได้ดที ่สี ุด
โดยไม่พบการปนเปื้ อนของจุลนิ ทรียเ์ ลยเมื่อวางไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ งนาน 30 วัน ทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้น่ึงฆ่าเชือ้ ด้วยหม้อนึ่งความ
ดันไอนํ้า ซึง่ มีหลายงานวิจยั ทีพ่ ยายามใช้สารเคมีในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
พืช เช่น งานวิจยั ของ เกตุนภา และคณะ [9] ทีใ่ ช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฆ่าเชือ้ อาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
รวมทัง้ มีผพู้ ยายามหาวิธฆี า่ เชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชด้วยการใช้สารเคมีแทนการฆ่าเชือ้ ด้วยหม้อนึ่ง
ความดันไอนํ้า Yanagawa และคณะ [10] ศึกษาการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียโ์ ดยใช้คลอรีนพ่นลงไปในอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
พืชสูตร MS [11] โดยไม่น่ึงฆ่าเชื้อ พบว่า สามารถฆ่าเชือ้ ได้และไม่มผี ลต่อส่วนเนื้อเยื่อของดอกเบญจมาศและคาร์
เนชันที
่ ่นํามาเพาะเลีย้ ง Matsumoto และคณะ [11] ศึกษาฆ่าเชื้อโดยใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์ในอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสูตร MS โดยไม่น่ึงฆ่าเชือ้ พบว่าทีค่ วามเข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ นํ้าหนักต่อปริมาตร มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการฆ่าเชือ้ พวกแบคทีเรียบางชนิด แต่ทค่ี วามเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ นํ้าหนักต่อปริมาตร และ ค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง 5.4 เท่านัน้ จึงจะสามารถควบคุมและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ แต่วธิ นี ้ีอาหารจะมีสภาพเป็ นกรดจึงอาจเป็ น
อันตรายต่ อเนื้อเยื่อพืชบางชนิดได้ จากการศึกษานี้สมุนไพรที่ใช้ในการทดลองและมีสารออกฤทธิ ์ที่มปี ระสิทธิภาพ
ยับยัง้ การฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นอาหารเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้คอื ขมิน้ ชัน, ตะไคร้หอมและส้มออบแอบ โดยทีเ่ มื่อใช้สาร
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สกัดทีร่ ะดับ 8 เปอร์เซ็นต์สามารถยับยัง้ การปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียไ์ ด้นาน 30 วัน ซึง่ ทีร่ ะดับความเข้มข้นเดียวกันนี้เมื่อ
เติม เฉพาะตัว ทํา ละลาย (100 เปอร์เ ซ็น ต์เ อทานอล) ที่ 8 เปอร์เ ซ็น ต์พ บว่ า มีก ารปนเปื้ อ นเชื้อ จุ ลิน ทรีย์ถึง 100
เปอร์เซ็นต์ เมื่อตัง้ ทิง้ ไว้นาน 30 วัน ซึง่ ผลการทดลองทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ตวั ทําละลายนี้สกัดสารออกฤทธิ ์
ยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ากพืชสมุนไพรได้ จากสารสกัดทัง้ หมดนี้เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าการเตรียมอาหารเก็บไว้นาน 30 วันนัน้
สารสกัดจากขมิน้ ชันมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ จุลนิ ทรียด์ ที ส่ี ุด โดยพบว่าทีร่ ะดับ 6 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดขมิ้นชัน
สามารถยับยัง้ การปนเปื้ อนได้ถงึ 60 เปอรเซ็นต์ ในขณะทีส่ ารสกัดอื่นๆไม่สามารถยับยัง้ การปนเปื้ อนได้ ขมิน้ ชันเป็ น
พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึง่ ตามตําราแพทย์แผนโบราณของไทยใช้เป็ นยาภายนอก แก้อาการคันตามผิวหนัง รักษาแผล
สด แผลพุพอง ฝี หนอง เนื่องจากในขมิน้ ชันมีสาระสําคัญคือ Curcuminoids ซึง่ ประกอบด้วยสาร Curcumin และอนุ ม
พันธ์ของมัน สารดังกล่าวนี้มฤี ทธิลดการอั
กเสบและฆ่าเชือ้ แบคทีเรียได้ [12] ซึง่ มีรายงานวิจยั ของ Apisariyakul และ
์
คณะ [13] พบว่าสาร Curcumin ทีส่ กัดจากขมิน้ ชัน สามารถยับยัง้ การเจริญของ Staphylococcus aureus ได้ แต่ไม่
สามารถยับยัง้ การเจริญของ Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa ส่วน Kim และคณะ [14] ทําการศึกษา
ฤทธิของสารสกั
ดขมิน้ ชันด้วยเอทิล อะซีเตท, เมทานอล และนํ้า ต่อเชือ้ S. aureus สายพันธุด์ อ้ื ยา methicillin โดย
์
พบว่าสารทีส่ กัดจากขมิน้ ชันด้วยเอทิลอะซีเตทมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ S. aureus มากกว่าสารที่
สกัดได้จากการใช้เมทานอลและนํ้า มีรายงานประสิทธิภาพของ เคอร์คูมินอยด์ ร่วมกับยาปฏิชวี นะ Tetracyclin ในการ
ยับยัง้ S. aureus [15] นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาของ Rojsittisak และคณะ [16] ทีน่ ําสารสกัดจากขมิน้ ชันทีม่ จี าํ หน่ายใน
ท้องตลาดมาตรวจสอบหาปริมาณสารสําคัญ และทดสอบฤทธิในการยั
บยัง้ การเจริญของแบคทีเรียสกุลวิบริโอทีแ่ ยกได้
์
จากกุ้ง ทะเลป่ว ย และยัง มีก ารรายงานของอารินี และคณะ [17] ศึก ษาฤทธิใ์ นการยับ ยัง้ เชื้อ รา Trichophyton
mentagrophytes ในหลอดทดลองของสารสกัดขมิน้ ชันซึง่ สกัดด้วยเอทานอล ด้วยวิธี broth dilution technique พบว่า
สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราดังกล่าวได้และสามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ได้ถงึ 20 วัน งานวิจยั ในครัง้ นี้ถอื ได้
ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นในการนําไปต่อยอด เพื่อทดลองเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้กบั เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืชชนิดอื่น และยังเพิม่
ศักยภาพให้กบั ผูผ้ ลิตรายย่อยทีต่ ้องการขยายพันธุพ์ ชื ด้วยการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อทีม่ ตี ้นทุนตํ่า โดยลดความยุ่งยากใน
การเตรียมห้องปฏิบตั กิ าร และอุปกรณ์ทส่ี น้ิ เปลืองต่างๆ เช่น หม้อนึ่งความดันไอนํ้า ซึง่ มีราคาสูง แต่อย่างไรก็ตามการ
ใช้วธิ กี ารดังการวิจยั ครัง้ นี้ยงั ต้องอาศัยการใช้สถานทีม่ คี วามสะอาดเป็ นพืน้ ฐาน เพื่อทําให้การทดลองเป็ นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟ หลังจากสกัดแบบจุดหมอก
Determination of Trace Amounts of Lead in Water Samples by Flame Atomic
Absorption Spectrometry after Cloud Point Extraction
ธวัชชัย คังฆะมะโณ1 วรากร วิศพันธ์1* และ ภุชง วรรัตนานุ รกั ษ์2
Tawatchai Kangkamano1, Warakorn Wisaparn1* and Puchong Wararattananurak2
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศกึ ษาวิธกี ารวิเคราะห์โลหะตะกัวปริ
่ มาณน้อยด้วยวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกซึง่ ถือเป็ นเคมีสเี ขียว
เพื่อทาการแยก การเพิม่ ความเข้มข้นและตรวจวัดตะกัวปริ
่ มาณน้อยในตัวอย่างน้ า โดยให้ตะกัวเกิ
่ ดเป็ นสารประกอบ
เชิงซ้อนกับ
ไดไทโซน และใช้ไทรทัน เอกส์ - 114 เป็ นสารช่วยลดแรงตึงผิวชนิดไม่มปี ระจุ ณ อุณหภูมจิ ุดหมอกที่
60 องศาเซลเซียส สารทีอ่ ยู่ในชัน้ สารลดแรงตึงผิวถูกนามาเจือจางด้วย 5 เปอร์เซ็นต์ (v/v) เตตระไฮโดรฟิ วแรน (THE)
ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ก่อนจะนาไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ฟชันสเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟ หลังจาก
ศึกษาพารามิเตอร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสกัดเพื่อหาสภาวะทีเ่ หมาะสม พบว่าสภาวะทีเ่ หมาะสมคือ พีเอช เท่ากับ 6 ไดไท
โซน เข้มข้น 2.0 x 10-5 โมลาร์ และไทรทัน เอกส์ - 114 เข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ซึง่ วิธดี งั กล่าวแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพทีด่ ขี องวิธกี ารวิเคราะห์ คือให้ค่าขีดจากัดต่ าสุดในการตรวจวัดเท่ากับ 0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
ขีดจากัดต่าสุดในการหาปริมาณเท่ากับ 0.046 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเป็ นเส้นตรงของการวิเคราะห์อยู่ในช่วง 0.046 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเทีย่ งซึง่ รายงานในรูปของค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 7.8 เปอร์เซ็นต์ (N = 10)
ค่าแฟคเตอร์ของการเพิม่ ความเข้มข้นเท่ากับ 8 ความถูกต้องของวิธกี ารทาได้โดยวิเคราะห์น้าตัวอย่างทีเ่ ติมสารละลาย
มาตรฐานตะกัว่ พบให้รอ้ ยละการกลับคืน อยู่ในช่วงร้อยละ 70-124 วิธกี ารทีศ่ กึ ษาถูกนามาใช้ในการตรวจวัดตะกัวใน
่
ตัวอย่างน้าทีเ่ ก็บมาจากพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงและต่า พบว่าสามารถทาการตรวจวัดตะกัวได้
่ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การสกัดแบบจุดหมอก เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟ ไดไทโซน ไทรทัน
เอ็กส์-114
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Abstract
In this work a green analytical procedure based on cloud point extraction (CPE) technique was
studied for the separation, preconcentration and determination of trace amounts of lead in water samples.
The analyte in the initial aqueous solution was complexed with dithizone and Triton X-114 was added as
non-ionic surfactant. After phase separation at 60 oC based on cloud point of the mixture, the surfactant rich phase was diluted with 0.5 % v/v tetrahydrofuran (THF). The enriched analyte in final solution (1 mL)
was determined by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The parameters affecting the extraction
were optimized. Under the optimum experimental conditions (pH 6, 0.05 % w/v Triton X-114 and 2.0 x 10-5 M
dithizone) the proposed method shows good analytical performances with low limit of detection (0.014 mgL -1)
and limit of quantitative (0.046 mgL-1) as well as linearity response within 0.046-2.0 mgL-1, good precision
with the relative standard deviation of 7.8 % (N=10). The enrichment factors were estimated as 8 for analyte.
Accuracy was assessed by spiking known analyte amounts to the water samples. Recoveries close to 100%
(70 -124%) were observed for all the samples. The proposed method was applied to the high risks and low
risks of lead contamination in the local water samples, studied were observed with satisfactory results.
Key words: Cloud point extraction , Flame atomic absorption spectrometry , Dithizone , Triton X-114

บทนา
ปจั จุบนั ปญั หาเกีย่ วกับมลภาวะของโลหะหนักในสิง่ แวดล้อมได้กลายมาเป็ นความสนใจในกลุ่มงานวิจยั ทัวไป
่
เนื่องด้วยความเป็ นพิษของโลหะหนักที่มอี ทิ ธิพลต่อมนุ ษย์ในแง่ของการทาให้เกิดโรคต่างๆ รวมถึงก่อให้เกิดความ
เสียหายกับอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย ผลกระทบดังกล่าวรวมไปถึงของพืชและสัตว์ดว้ ย
ตะกัวเป็
่ นธาตุทพ่ี บได้ในสิง่ แวดล้อมทัวไป
่ เช่น ดิน น้า พืช อากาศ เป็ นต้น ซึง่ มักเป็ นผลมาจากกิจกรรมต่าง
ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ตะกัวเป็
่ นส่วนประกอบในการผลิต ตะกัวได้
่ รบั ความสนใจมากในแง่
ของความเป็ นอันตรายทีม่ ตี ่อมนุ ษย์ ซึง่ บางครัง้ อาจนาไปสู่การเสียชีวติ จากพิษของตะกัว่ [1] เนื่องด้วยความเป็ นพิษ
ของตะกัวที
่ ม่ ตี ่อสิง่ มีชวี ติ การตรวจวัดปริมาณโลหะตะกัวในสิ
่ ง่ แวดล้อมจึงเป็ นสิง่ สาคัญเสมอเพราะข้อมูลทีไ่ ด้เกีย่ วกับ
ความเข้มข้นของตะกัวสามารถช่
่
วยให้การประเมินผลกระทบของตะกัวที
่ ม่ ตี ่ อสิง่ แวดล้อมและความเสีย่ งทีม่ นุ ษย์ได้รบั
ถูกต้องแม่นยาและเชื่อถือได้มากขึน้
ในการวิเคราะห์หาปริมาณตะกัวในตั
่ วอย่างสิง่ แวดล้อมทัวไป
่ เทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมตรีทม่ี คี วามไวสูง
เช่น Graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) [2] Inductively coupled plasma/optical
emission spectrometry (ICP/OES) [3] และ Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICPAES) [4] เป็ นต้น สามารถนามาใช้ในการตรวจวัดตะกัวได้
่ อย่างเป็ นทีน่ ่ าพอใจ แม้กระนัน้ การเพิม่ ความเข้มข้น ก็ยงั จา
เป็ นอยู่
สาหรับเทคนิค Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) ถือเป็ นเทคนิคที่นิยมใช้กนั อย่าง
กว้างขวางในการตรวจวัดโลหะตะกัว่ [5] แม้ว่าเทคนิคนี้จะมีขอ้ ดีหลายอย่างโดยเฉพาะเวลาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์แต่ละ
ตัวอย่างน้อย ดาเนินการง่าย และค่าใช้จ่ายน้อย แต่เทคนิคดังกล่าวก็มขี อ้ จากัดในเรื่องของการมีความไว (sensitivity)
และขีดจากัดในการตรวจวัด (detection limit) ต่ า ซึง่ ไม่สามารถวิเคราะห์ตวั อย่างในกรณีทม่ี โี ลหะตะกัวอยู
่ ่ในปริมาณ
น้อย ๆ ระดับส่วนในพันล้านส่วนหรือต่ ากว่านี้ได้ [6] ฉะนัน้ การมีขนั ้ ตอนการแยกและการเพิม่ ความเข้มข้น จึงเป็ น
สิง่ จาเป็ น
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วิธกี ารสกัดแบบคลาวด์พอยต์ หรือแบบจุดหมอก (cloud point extraction; CPE) เป็ นวิธที น่ี ่ าสนใจวิธหี นึ่งใน
แง่ของวิธกี ารทีถ่ อื ว่าเป็ นเคมีสเี ขียว (green chemistry) [7] วิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกได้ถูกนามาใช้ในทางวิทยาศาสตร์
ในส่ว นที่เกี่ยวกับ การแยก ได้แก่ เพื่อการสกัด การท าบริสุท ธิ ์ และการทาเพิ่มความเข้มข้นของตัว อย่ างก่อ นการ
วิเคราะห์ [5, 8, 9] โดยปกติแล้ววิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกจะใช้ในการสกัดพวกโลหะทีท่ าให้เกิดเป็ นสารประกอบ
เชิงซ้อนได้ดว้ ยตัวคีเลต (chelating agent) ก่อนทีจ่ ะถูกนาไปหาปริมาณต่อไปด้วยเทคนิคทางอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชั น สเปกโทรเมตรี ตั ว คี เ ลตหลายตั ว เช่ น O,
O-diethyldithiophosphate (DDTP),
Ammonium
pyrrolidineditiocarbamate (APDC), 1-(2-thiazolylazo)-2-naphthol (TAN) และ 1-phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5pyrazolone (PMBP) ถูกนามาใช้ในการแยกตะกัวในการสกั
่
ดแบบ จุดหมอก นอกจากนี้ยงั มีไดไทโซน (dithizone)
เป็ นสารทีม่ ี pKa เท่ากับ 4.47 เป็ นตัวคีเลตอีกตัวหนึ่งทีถ่ อื ว่าเป็ นลิแกนด์ทแ่ี รงและมีความไวในการจับกับโลหะหลาย
ชนิดเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนทีเ่ สถียร ดังสมการ
2H2Dzorg + M2+aq



(HDz)2Morg + 2H+aq

และเป็ นตัวคีเลตตัวหนึ่งทีจ่ บั กับตะกัวได้
่ ดเี กิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนทีเ่ สถียร [10] ด้วยอัตราส่วนต่อโมล
เท่ากับ 2 ต่อ 1 ไดไทโซนได้ถูกใช้ในการเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัวในการสกั
่
ดแบบ liquid-liquid extraction และ solid
phase extraction [2] เนื่องด้วยประสิทธิภาพของไดไทโซนในการเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนได้ดกี บั โลหะตะกัว่ จึง
เป็ นเรื่องทีน่ ่าสนใจทีจ่ ะใช้ไดไทโซนเป็ นตัวคีเลตเกิดเป็ นสารเชิงซ้อนกับตะกัวร่
่ วมกับ Triton X - 114 ซึง่ เป็ นสารลดแรง
ตึงผิวชนิดไม่มปี ระจุประกอบกับยังไม่พบรายงานการใช้ไดไทโซนเป็ นตัวคีเลตร่วมกับไทรทัน เอ็กส์ -114 ในการแยก
ตะกัวโดยการสกั
่
ดแบบจุดหมอกแล้วตรวจวัดด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟ
ในงานวิจยั มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาปรับปรุงวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกโดยใช้ไดไทโซนเป็ นตัวคีเลต
และไทรทัน เอ็กส์-114 เป็ นสารลดแรงตึงผิว เพื่อให้สามารถตรวจวัดตะกัวในปริ
่
มาณน้อยในน้าตัวอย่างทีเ่ ก็บจากแหล่ง
น้าธรรมชาติดว้ ยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟได้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีและเครือ่ งมือ
อุป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ใช้ในการทดลองทัง้ หมดถูก นามาแช่ไ ว้ใ นสารละลายกรดไนตริก (HNO3) เข้ม ข้น 6
เปอร์เซ็นต์ (v/v) เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ก่อนล้างอีกครัง้ ด้วยน้าทีป่ ราศจากไอออนก่อนใช้ในการทดลอง
สารเคมีทงั ้ หมดทีใ่ ช้ในการทดลองเป็ นเกรดวิเคราะห์เตรียมให้มคี วามเข้มข้นตามทีต่ อ้ งการโดยใช้น้าปราศจาก
ไอออนเป็ นตัวทาละลาย มีดงั นี้
สารเคมี
Nitric acid
Sulfuric acid
Sodium hydroxide
Triton X-114
Dithizone
Tetrahydrofuran
Lead (II) nitrate solution for AAS
Sodium nitrate
Potassium nitrate

บริษทั ผูผ้ ลิต
J.T.Baker,USA
J.T.Baker, USA
Fluka, USA
Sigma-Aldrich, USA
Sigma-Aldrich, USA
Sigma-Aldrich, USA
Perkin Elmer, USA
Univar, New Zealand
Unilab, Australia
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สารเคมี
Silver nitrate
Nikel (II) nitrate
Magnesium nitrate
Calcium nitrate
Manganese (II) nitrate
Barium nitrate
Cobalt (II) nitrate
Sodium chloride

บริษทั ผูผ้ ลิต
Merck, Germany
Unilab, Australia
Analar, England
Univar, New Zealand
Univar, New Zealand
Univar, New Zealand
Univar, New Zealand
Univar, New Zealand

การตรวจวัดสัญญาณการดูดกลืนแสงของตะกัวในสารละลายมาตรฐานตะกั
่
วและตั
่
วอย่างน้ าทาการตรวจวัด
โดยอาศัย เครื่อ งอะตอมมิก แอบซอร์ พ ชัน สเปกโทรมิเ ตอร์แ บบเปลวไฟ (Flame atomic absorption
spectrophotometer; FAAS) รุ่น Perkin Elmer Aanalyst 800 โดยมีสภาวะของระบบ FAAS ดังนี้
ระบบของ FAAS
Spectrometer
Element
Wavelength
Slit width
Settings
Time
Delay time
Replicates
Flame
Oxidant
Oxidant flow rate
Acetylene flow rate

สภาวะ
Pb
283.3 nm
0.7 nm
3.0 sec
0 sec
1
Air
17.0 L/min
2.0 L/min

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแบบจุดหมอก
กระบวนการสกัด แบบจุดหมอกและการตรวจวัด ทาได้โดย เตรียมสารละลายผสม 10 มิลลิลิตร ซึ่ง
ประกอบด้วยสารละลายมาตรฐานตะกัว่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไดไทโซน เข้มข้น 2 x 10-5 โมลาร์ และไทรทัน เอ็กส์ - 114
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ในหลอดพอลิเททระฟลูออโรเอทิลนี (PTFE) นาไปให้ความร้อนในอ่างน้ าร้อนทีอ่ ุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที สารละลายจะเกิดลักษณะเป็ นขุ่นหมอก นาไปหมุนเหวีย่ งที่ 6000 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 10 นาที สารละลายจะแยกเป็ นสองวัฏภาค นาสารละลายไปแช่ในน้ าแข็งผสมเกลือนาน 10 นาทีเพื่อให้วฏั
ภาคของสารลดแรงตึงผิวแข็งตัว ดูดวัฏภาคของสารละลายออกเหลือแต่ชนั ้ ของวัฏภาคของสารลดแรงตึงผิว ละลายชัน้
ของวัฏภาคของสาร ลดแรงตึงผิวด้วย 5 เปอร์เซ็นต์ (v/v) เทตระไฮโดรฟิ วแรน(THF) ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร ก่อนจะ
นาไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์แบบเปลวไฟ
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1. ผลของ pH ในการสกัดแบบจุดหมอก
ในการศึกษาผลของพีเอชทีม่ ตี ่อการสกัด นาสารละลายผสมที่จะทาให้เกิดจุดหมอกดังข้างต้นแต่ละหลอดมา
ปรับค่าพีเอชด้วยกรดซัลฟุรกิ ความเข้มข้น 1 โมลาร์ หรือด้วยเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ จนได้พเี อชอยู่ระหว่าง 1 12 ก่อนนาแต่ละหลอดไปทาให้เกิดจุดหมอก ค่าพีเอชทีใ่ ห้สญ
ั ญาณการตรวจวัดทีด่ ที ส่ี ุดจะถูกนาไปใช้ในการสกัดตลอด
การทดลอง
2. ความเข้มข้นของตัวคีเลตในการเกิ ดสารเชิ งซ้อนกับตะกัวในการสกั
่
ดแบบจุดหมอก
ในการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของไดไทโซนต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับตะกัว่ ทาได้โดย
เตรียมโดยให้สารละลายแต่ละหลอดมีปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ในหลอดพอลิเททระฟลูออโรเอทิลนี ซึง่ ประกอบด้วย
สารละลายมาตรฐานตะกัวเข้
่ มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไดไทโซนเข้มข้นตัง้ แต่ 2.5 x 10-6 - 7.5 x 10-4 โมลาร์ และไทร
ทัน เอ็กส์-114 เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ปรับค่าพีเอชให้เท่ากับ 6 ก่อนนาทุกหลอดไปทาให้เกิดจุดหมอก ความ
เข้มข้นของไดไทโซนทีใ่ ห้สญ
ั ญาณการตรวจวัดค่าทีด่ ที ส่ี ดุ จะถูกนาไปใช้ในการสกัดตะกัวตลอดการทดลองต่
่
อไป
3. ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวในการสกัดแบบจุดหมอก
ทาโดยเตรียมสารละลายแต่ละหลอดซึ่งมีปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ในหลอดพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน
ประกอบด้วยสารละลายมาตรฐานตะกัวเข้
่ มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไดไทโซนเข้มข้น 2.0 x 10-5 โมลาร์ และไทรทัน
เอ็กส์ - 114 เข้มข้นตัง้ แต่ 0.01 - 2.00 เปอร์เซ็นต์ (w/v) นาสารละลายผสมทีไ่ ด้แต่ละหลอดมาปรับค่าพีเอชให้เท่ากับ 6
ก่อนทาให้เกิดจุดหมอก ความเข้มข้นของไทรทัน เอ็กส์ - 114 ทีใ่ ห้สญ
ั ญาณการตรวจวัดค่าทีด่ ที ส่ี ดุ จะถูกนาไปใช้ในการ
สกัดตะกัวตลอดการทดลองต่
่
อไป
4. ผลของอุณหภูมิในการเกิ ดจุดหมอก
ทาโดยนาสารละลายผสมแต่ละหลอดซึง่ มีปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ทีป่ ระกอบด้วยสารละลายมาตรฐานตะกัว่
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไดไทโซนเข้มข้น 2.0 x 10-5 โมลาร์ ไทรทัน เอ็กส์ - 114 เข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ (w/v) และ
ทาให้สารละลายมีพเี อชเท่ากับ 6 นาทุกหลอดไปผ่านกระบวนการทาให้เกิดจุดหมอก ในขัน้ ตอนให้ความร้อนนาไปให้
ความร้อนในอ่างน้าร้อนทีอ่ ุณหภูมแิ ตกต่างกันในช่วง 30 - 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที อุณหภูมทิ ใ่ี ห้สญ
ั ญาณ
การตรวจวัดค่าทีด่ ที ส่ี ดุ จะถูกนาไปใช้ในการสกัดตะกัวตลอดการทดลองต่
่
อไป
5. เวลาในการเกิ ดจุดหมอก
ทาโดยเตรียมสารละลายแต่ละหลอดซึง่ มีปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ประกอบด้วยสารละลายมาตรฐานตะกัว่
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ไดไทโซนเข้มข้น 2.0 x 10-5 โมลาร์ ไทรทัน เอ็กส์ - 114 เข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ (w/v) และ
ปรับสารละลายให้มพี เี อช เท่ากับ 6 ก่อนนาทุกหลอดไปผ่านกระบวนการทาให้เกิดจุดหมอก แต่สาหรับในขัน้ ตอนให้
ความร้อนในอ่างน้าร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาแตกต่างกันตัง้ แต่ 0 - 50 นาที เวลาทีเ่ ร็วและให้สญ
ั ญาณ
การตรวจวัดค่าทีด่ ที ส่ี ดุ จะถูกนาไปใช้ในการสกัดตะกัวตลอดการทดลองต่
่
อไป
การศึกษาผลของไอออนโลหะตัวรบกวน
ในการศึกษาการรบกวนของไอออนโลหะ Na+, K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, และ Ba2+ ใน
อัตราส่วนความเข้มข้น 50-5000 เท่าระหว่างไอออนโลหะรบกวนกับโลหะตะกัว่ นาสารละลายแต่ละหลอดมาสกัดด้วย
วิธสี กัดแบบ จุดหมอก และตรวจวัดด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์แบบเปลวไฟ ค่าสัญญาณทีไ่ ด้
นามาคานวณหาความเข้มข้นและแสดงด้วยค่าร้อยละการกลับคืนของตะกัว่
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การหาประสิ ทธิ ภาพของวิ ธีการสกัดแบบจุดหมอก (Analytical performances of method)
เมื่อทาการหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของวิธกี ารได้แล้ว ทาการทดลองหาประสิทธิภาพของวิธกี ารวิเคราะห์ โดย
เตรียมสารละลายแต่ละหลอดซึง่ มีปริมาตร 10 มิลลิลติ ร ในหลอดพอลิเททระฟลูออโรเอทิลนี ประกอบด้วยสารละลาย
มาตรฐานตะกัวความเข้
่
มข้นทีเ่ หมาะสม ไดไทโซนเข้มข้น 2.0 x 10-5 โมลาร์ และไทรทัน เอ็กส์ - 114 เข้มข้น 0.05
เปอร์เซ็นต์ (w/v) นาสารละลายผสมทีไ่ ด้แต่ละหลอดมาปรับค่าพีเอชให้เท่ากับ 6 ก่อนทาให้เกิดจุดหมอก สัญญาณการ
ตรวจวัดทีไ่ ด้นามาเขียนกราฟหรือคานวณหาพารามิเตอร์บางพารามิเตอร์ทส่ี าคัญได้แก่ ค่าช่วงความเป็ นเส้นตรงของ
การตรวจวัด (linear range) ขีดจากัดต่ าสุด (Limit of detection) ความสามารถต่ าสุดในการตรวจวัดปริม าณ (Limit of
quantitative) ร้อยละการกลับคืน (%recovery) ค่าแฟคเตอร์ของการเพิม่ ความเข้มข้น (Enhancement factor) และ
ความถูกต้องและความเทีย่ งของวิธกี ารวิเคราะห์ (accuracy and precision)
การประยุกต์ใช้วิธีการสกัดแบบจุดหมอกในการตรวจวัดตัวอย่างน้า
ในการตรวจวัดปริมาณตะกัวในตั
่ วอย่างที่เก็บมาจากพื้นที่ท่มี ปี จั จัยเสีย่ งต่อการปนเปื้ อนตะกัวต่
่ างกัน คือ
ตัวอย่างน้ า (S1-S4) ทีเ่ ป็ นตัวแทนของแหล่งน้ าที่มกี ารปนเปื้ อนน้อ ย และตัวอย่างน้ า (S5-S8) จากแหล่งน้ าทีเ่ ป็ น
ตัวแทนของการปนเปื้ อนในปริมาณสูง
ในการเก็บตัวอย่างน้ าทีจ่ ะนามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกัวนั
่ น้ น้ าแต่ละตัวอย่างถูกเก็บจากแหล่งน้ าดื่มและ
จากแหล่งน้าธรรมชาติในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายโดยเก็บตัวอย่างน้าด้วยขวดโพลีเอทิลนี ขนาดปริมาตร 500 มิลลิลติ ร เติมกรด
ไนตริกเข้มข้น 1 มิลลิลติ ร และเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ก่อนการวิเคราะห์นาตัวอย่างน้ามากรองเพื่อกาจัดสารแขวนลอยและปรับ
พีเอชให้เป็ นกลางด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6 โมลาร์
การหาปริมาณตะกัวในตั
่ วอย่างน้า ทาโดยนาตัวอย่างน้า 5 มิลลิลติ ร มาเติมไดไทโซนให้มคี วามเข้มข้น 2.0 x
-5
10 โมลาร์ ไทรทัน เอ็กส์ - 114 ให้มคี วามเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ปรับสารละลายให้มพี เี อชเท่ากับ 6 ปรับ
ปริมาตรให้เป็ น 10 มิลลิลติ ร ด้วยน้ าปราศจากไอออน จากนัน้ นาแต่ละหลอดไปผ่านกระบวนการทาให้เกิดจุดหมอก
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย FAAS ค่าทีไ่ ด้จากการวัดด้วย FAAS นามาคานวณหาปริมาณความเข้มข้นตะกัวใน
่
ตัวอย่างน้าต่อไป
การหาร้อยละการกลับคืนของการวิเคราะห์ ทาโดยนาตัวอย่างน้ าทัง้ 8 ตัวอย่างมาเติม (spiked) สารละลาย
มาตรฐานตะกัวความเข้
่
มข้น 0.1 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทาการสกัดด้วยวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกและ
ตรวจวัดปริมาณตะกัวเพื
่ ่อหาร้อยละการกลับคืนต่อไป

ผลการศึกษา
1. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแบบจุดหมอก
จากการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดแบบจุดหมอก ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดแบบจุดหมอก
สภาวะที่ศึกษา
พีเอชสารละลายในการสกัดแบบจุดหมอก
ความเข้มข้นของไดไทโซน
ความเข้มข้นของไทรทัน เอ็กส์-114
อุณหภูมใิ นการเกิดจุดหมอก
เวลาการเกิดจุดหมอก
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ค่าที่เหมาะสม
6
2.0 x 10-5 โมลาร์
0.05 เปอร์เซ็นต์ (w/v)
60 องศาเซลเซียส
10 นาที

2. ผลของไอออนโลหะตัวรบกวน
จากการศึกษาการรบกวนของไอออนโลหะทีม่ ตี ่อการสกัดตะกัวแบบจุ
่
ดหมอก ในอัตราส่วนความเข้มข้น 50 –
5,000 เท่าระหว่างไอออนโลหะรบกวนกับโลหะตะกัว่ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อิทธิพลของไอออนบางชนิดต่อสัญญาณการตรวจวัดของตะกัวหลั
่ งจากการสกัดแบบจุดหมอก
ไอออน
อัตราส่วนไอออนต่อตะกัว่
ร้อยละค่าการกลับคืนของตะกัว่
+
Na
5000
94.92
+
K
5000
108.47
+
Ag
500
82.23
2+
Ni
500
93.22
2+
Mg
5000
115.25
2+
Ca
5000
86.44
2+
Mn
2000
102.00
2+
Ba
5000
86.44
2+
Co
500
83.05
จากการตรวจวัดตะกัวในสภาวะที
่
ม่ ี Ag+, Ni2+ และ Co2+ ปนอยู่ในปริมาณทีม่ ากกว่าตะกัว่ 500 เท่า Mn2+
2000 เท่า และ Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ Ba2+ 5000 เท่า ผลการทดลองทีไ่ ด้บอกให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการ
ตรวจวัดตะกัวว่
่ าสามารถตรวจวัดได้แม้อยู่ในสภาวะทีม่ กี ารปนเปื้ อนด้วยไอออนโลหะอื่นในปริมาณมาก
3. ประสิ ทธิ ภาพของวิ ธีการสกัดแบบจุดหมอก
เมื่อทาการหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ได้ทาการทดลองหาคุณลักษณะของการวิเคราะห์
ร่วมกับวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอก (analytical characteristic) ได้แก่ ค่าช่วงความเป็ นเส้นตรงของการตรวจวัด (Linear
range) ขีดจากัดต่ าสุด (Limit of detection, LOD) ความสามารถต่ าสุดในการตรวจวัดปริมาณ (Limit of quantitative,
LOQ) ค่า แฟคเตอร์ของการเพิม่ ความเข้มข้น (Enhancement factor) และความถูกต้องและความเทีย่ งของวิธกี าร
วิเคราะห์ (accuracy and precision) ผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของวิธีการสกัดแบบจุดหมอกแล้วตรวจวัดด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร
มิเตอร์ แบบเปลวไฟ
คุณลักษณะ
ค่าที่ได้
Regression equation
y=0.0478x-0.0008
-1
Linear range (mgL )
0.046-2.000
2
Correlation coefficient (r )
0.9973
%R.S.D. (N=10)
7.76
-1
LOD (mgL )
0.014
-1
LOQ (mgL )
0.046
Enhancement factor
8
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4. การประยุกต์ใช้วิธีการสกัดแบบจุดหมอกในการตรวจวัดตะกัวในตั
่
วอย่างน้า
เมื่อนาวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นามาใช้ในการตรวจวัดปริมาณตะกัวในตั
่ วอย่างน้ า ทีเ่ ก็บมาจากพื้นที่ทม่ี ปี จั จัยเสีย่ งต่อ
การปนเปื้ อนตะกัวต่
่ างกัน คือ ตัวอย่างน้ า (S1-S4) ทีเ่ ป็ นตัวแทนของแหล่งน้ าทีม่ กี ารปนเปื้ อนน้อ ย และตัวอย่างน้ า
(S5-S8) จากแหล่งน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนของการปนเปื้ อนในปริมาณสูง หลังจากทาการสกัดด้วยวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอก
และตรวจวัด ปริมาณตะกัวที
่ ต่ รวจวัดได้แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การตรวจวัดปริมาณตะกัวในตั
่ วอย่างน้า
ตัวอย่างน้า*
ปริมาณตะกัวที
่ ่พบ
(mg/L)
S1
N.D.
S1 + 0.1 mg/L(Pb)
0.134 ± 0.018
S1 + 1.0 mg/L(Pb)
0.976 ± 0.057
S2
0.093 ± 0.014
S2 + 0.1 mg/L(Pb)
0.198 ± 0.013
S2 + 1.0 mg/L(Pb)
1.119 ± 0.075
S3
0.086 ± 0.005
S3 + 0.1 mg/L(Pb)
0.170 ± 0.009
S3 + 1.0 mg/L(Pb)
1.063 ± 0.129
S4
0.114 ± 0.014
S4 + 0.1 mg/L(Pb)
0.212 ± 0.013
S4 + 1.0 mg/L(Pb)
1.091 ± 0.012
S5
0.644
S5 + 0.5 mg/L(Pb)
1.153 ± 0.164
S5 + 1.0 mg/L(Pb)
1.548 ± 0.096
S6 + 0.5 mg/L(Pb)
1.492 ± 0.166
S6 + 1.0 mg/L(Pb)
2.113 ± 0.097
S7
1.209 ± 0.096
S7 + 0.5 mg/L(Pb)
2.113 ± 0.097
S7 + 1.0 mg/L(Pb)
2.226 ± 0.194
S8
2.565 ± 0.097
S8 + 0.5 mg/L(Pb)
3.186
S8 + 1.0 mg/L(Pb)
3.610 ± 0.119

ร้อยละการกลับคืน (%)

%RSD (N=3)

70.0
94.1
105.0
102.6
84.0
97.7
98.0
97.7
101.8
91.0
90.0
107.3
90.4
101.7
124.2
104.2

0.00
13.3
5.8
15.8
6.7
7.9
5.8
5.8
12.1
12.4
6.2
1.1
0.0
14.3
6.2
11.1
4.6
7.9
4.6
8.7
3.8
0.0
3.3

*S1-S4 เป็ นตัวอย่างน้าธรรมชาติทเ่ี ก็บในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มคี วามเสีย่ งต่อการปนเปื้ อนของตะกัว่
S5-S8 เป็ นตัวอย่างน้ าธรรมชาติท่เี ก็บในพื้นที่ท่มี ปี ระวัติการปนเปื้ อนของตะกัว่ (ตัวอย่างน้ าเก็บจาก
หมู่บา้ นทะเลน้อย ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง)
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาค่าพีเอชที่มผี ลต่อการสกัดเพราะการสกัดแบบจุดหมอกเป็ นวิธที ต่ี ้องอาศัยการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนระหว่างตัวคีเลตกับโลหะ ซึ่งความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนขึน้ อยู่กบั ค่าพีเอช [12] ค่าพีเอชที่ให้ค่า
สัญญาณการตรวจวัดดีทส่ี ดุ เท่ากับ 6 สาหรับกรณีใช้พเี อชทีน่ ้อยกว่าหรือมากกว่า 6 การเกิดลักษณะขุ่นหมอกลดน้อยลง
ทาให้ปริมาณตะกัวที
่ ส่ กัดจากวัฏภาคสารละลายมายังวัฏภาคสารลดแรงตึงผิวน้อยลง ทาให้ค่าสัญญาณการตรวจวัดของ
ตะกัว่ ที่ลดลงตามไปด้วย ปรากฏการณ์ ดงั กล่ าวเป็ นไปได้ว่ าค่า พีเอชที่ไม่ เหมาะสมอาจท าให้เกิดการสลายตัวของ
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไดไทโซนซึง่ เป็ นตัวคีเลตกับโลหะตะกัวซึ
่ ง่ ส่งผลให้การเกิดหมอกหรือชัน้ ไมเซลล์ลดลง ค่า
สัญญาณการตรวจวัดจึงมีค่าต่า
จากการศึกษาความเข้มข้นของไดไทโซน ตะกัวจะเกิ
่
ดปฏิกิริยากับไดไทโซนเป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนด้วย
อัตราส่วนโดยโมล คือ 1 ต่อ 2 พบว่าสัญญาณการตรวจวัดโลหะตะกัวเพิ
่ ม่ ขึน้ ตามความเข้มข้นของไดไทโซนจนถึงความ
-5
เข้มข้น 2.0 x 10 โมลาร์ ซึง่ ให้ค่าสัญญาณการตรวจวัดตะกัวสู
่ งทีส่ ุดและแสดงถึงความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการใช้
เพื่อเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับตะกัว่ ความเข้มข้นทีม่ ากกว่า 2.0 x 10-5 โมลาร์ สัญญาณการตรวจวัดจะลดลง เนื่องจาก
ปริมาณไดไทโซนทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้สารลดแรงตึงผิว (ไทรทัน เอ็กส์-114) ในการสกัดสารในปริมาณทีม่ ากขึน้
ด้วยสารลดแรงตึงผิวจึงอาจไม่เพียงพอต่อการสกัดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไดไทโซนและโลหะ สาหรับในกรณีท่ใี ช้
ความเข้มข้นทีต่ ่ ากว่า 2.0 x 10-5 โมลาร์ จะพบว่าให้ค่าสัญญาณการตรวจวัดทีต่ ่ าลงอาจเป็ นสาเหตุจากปริมาณตัวคีเลตที่
ไม่เพียงพอต่อปริมาณโลหะตะกัว่
เนื่องจากวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกเป็ นวิธที ต่ี อ้ งอาศัยสารลดแรงตึงผิวทีเ่ หมาะสมในการช่วยให้เกิดเป็ นไมเซลล์
กับสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะซึง่ สารละลายจะมีลกั ษณะขุ่นคล้ายเป็ นหมอกเมื่ออยู่ในอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม [13] การ
เกิด ไมเซลล์หรือเกิดหมอกได้ดจี ะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพในการสกัดโลหะทีส่ งู จากการการศึกษาความเข้มข้นของสารลด
แรงตึงผิวไทรทัน เอ็กส์-114 ที่เหมาะสมที่สุดพบว่าความเข้มข้นเท่ากับ 0.05 เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงความเข้มข้นที่
เหมาะสมทีส่ ดุ ในการใช้เพื่อสกัด ความเข้มข้นทีม่ ากกว่า 0.05 เปอร์เซ็นต์ ให้สญ
ั ญาณการตรวจวัดลดลง เนื่องจากความ
หนืดทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ วัฏภาคสารลดแรงตึงผิวเป็ นอุปสรรคในการส่งผ่านสารเข้าสู่สว่ นทาให้เกิดอะตอมแบบเปลวไฟ
เพื่อให้สารละลายเกิดเป็ นไมเซลล์ได้ดแี ละเพื่อให้เกิดการแยกชัน้ ทีส่ มบูรณ์ระหว่างวัฏภาคของสารละลายและ
วัฏภาคของสารลดแรงตึงผิวและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัวสู
่ งสุด มีความจาเป็ นที่ต้อง
ศึกษาอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมทีส่ ุด หรือทีเ่ รียกว่า อุณหภูมจิ ุดหมอก (Cloud point temperature) ทีใ่ ช้ในการเกิดปฏิกริ ยิ า
และเกิดสมดุลในการศึกษาอุณหภูมใิ นการสกัดแบบจุดหมอก พบว่าอุณหภูมทิ ่ี 60 องศาเซลเซียส เป็ นอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมทีส่ ดุ ในการทาให้สารลดแรงตึงผิวมาจับกับสารประกอบเชิงซ้อนระหว่า งไดไทโซนกับตะกัวเกิ
่ ดเป็ นไมเซลล์ท่ี
มีความสามารถในการละลายน้าลดลง โดยปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดจากการทีโ่ มเลกุลของสารลดแรงตึงผิวถูกล้อมรอบ
ด้วยโมเลกุลของน้ าผ่านอะตอมของไฮโดรเจนกับส่วนทีม่ ขี วั ้ เมื่ออุณหภูมสิ งู ขึน้ โมเลกุลของน้ าทีล่ อ้ มรอบจะหลุดออก
ทาให้โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวดึงดูดกันเองด้วยแรงวันเดอร์วาลล์ซง่ึ นาไปสูก่ ารแยกของเฟสในทีส่ ดุ [14] นอกจากนี้
อุณหภูมดิ งั กล่าวจะทาให้มกี ารเพิม่ ของจานวนไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิวจึงทาให้เกิดการแยกเฟสได้ [15] สาหรับใน
กรณีทใ่ี ช้ความร้อนทีม่ ากกว่า 60 องศาเซลเซียส ในการทาให้เกิดจุดหมอกอาจส่งผลให้เกิดการสลายตัวของกลุ่มไม
เซลล์ทเ่ี กิดขึน้ ทาให้สญ
ั ญาณการตรวจวัดลดลงจนเกือบเข้าใกล้ศนู ย์
ในการเกิดหมอกของสารลดแรงตึงผิวกับสารประกอบเชิงซ้อนโลหะ นอกจากอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมแล้ว เวลาที่
เหมาะสมและรวดเร็วที่สุดในการสกัดถือเป็ นปจั จัยหนึ่งที่ต้องศึกษา พบว่าสัญญาณการตรวจวัดค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ ตาม
เวลาทีใ่ ช้ สัญญาณมีค่าสูงสุดและเริม่ คงทีเ่ มื่อใช้เวลาบ่มที่ 5 นาทีถงึ เวลา 30 นาที และพบว่าเมื่อใช้เวลามากกว่า 30
นาที สารละลายจะเปลีย่ นสภาพจากลักษณะขุ่นคล้ายหมอกเป็ นสารละลายใสซึง่ อาจเกิดจากการสลายตัวของไมเซลล์
ถึงแม้จากการศึกษาจะพบว่าเวลาทีใ่ ห้สญ
ั ญาณสูงสุดเริม่ ต้นที่ 5 นาที แต่ในงานวิจยั ครัง้ นี้เลือกเวลาที่ 10 นาทีมาเป็ น
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เวลาที่ใช้ในการบ่มสารผสมในการเกิดหมอกตลอดการทดลองเพื่อให้แน่ ใจว่าปรากฏการณ์การเกิดหมอกนัน้ เกิดขึน้
สมบูรณ์
เนื่องจากไดไทโซนซึง่ เป็ นตัวคีเลตในการทดลองครัง้ นี้สามารถเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะส่วนใหญ่ได้ดี
การรบกวนจากไอออนของโลหะตัวอื่นในการเข้ามาแย่งจับกับไดไทโซนอาจเกิดขึน้ หรืออาจเป็ นเพราะโลหะเหล่านัน้ ถูกสกัด
ร่วมมากับตะกัวซึ
่ ง่ มีผลต่อประสิทธิภาพของการสกัดได้ [12] ดังนัน้ การประเมินถึงความจาเพาะเจาะจง (Selectivity) ของ
วิธกี ารที่พฒ
ั นาต่ออิทธิพลของไอออนโลหะที่รบกวนจึงเป็ นสิง่ สาคัญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการสกัดตะกัวออกมาจาก
่
ตัวอย่างได้มากทีส่ ดุ
จาการทดลองพบว่าในการเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัวด้
่ วยวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกให้ความจาเพาะเจาะจงสูง
ในการตรวจวัดตะกัว่ เนื่องจากสามารถลดการรบกวนของไอออนโลหะบางชนิดได้ ซึง่ จากการทดลองพบว่าสามารถทา
การตรวจวัดตะกัวได้
่ ในสภาวะทีม่ ี Ag+, Ni2+ และ Co2+ ปนอยู่ในปริมาณทีม่ ากกว่าตะกัว่ 500 เท่า Mn2+ 2,000 เท่า
และ Na+, K+, Mg2+, Ca2+ และ Ba2+ 5000 เท่า ผลการทดลองทีไ่ ด้เป็ นการบ่งบอกให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการตรวจ
ตะกัวของวิ
่
ธกี ารสกัดแบบจุดหมอกว่าสามารถตรวจวัดตะกัวได้
่ แม้อยู่ในสภาวะทีม่ กี ารปนเปื้ อนด้วยไอออนโลหะอื่นใน
ปริมาณมาก
จากข้อมูลประสิทธิภาพของวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกแล้วตรวจวัดด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร
เมตรีแบบเปลวไฟแสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวอย่างด้วยการเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัวด้
่ วยวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกโดย
มีไดไทโซนเป็ นตัวคีเลตและมีไทรทัน เอ็กส์ – 114 เป็ นสารลดแรงตึงผิวแล้วตรวจวัดโดยเทคนิคทีม่ คี วามไวต่ าอย่างเทคนิค
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรีแบบเปลวไฟสามารถทาให้ตรวจวัดตะกัวปริ
่ มาณน้อยได้ ซึง่ ประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้
สามารถเทียบเท่าเครื่องมือตรวจวัดทีม่ คี วามไวสูงกว่า สามารถนามาตรวจวัดตะกัวปริ
่ มาณน้อยทดแทนเครื่องมือความไว
สูงทีม่ รี าคาแพงได้ นอกจากนัน้ เป็ นทีช่ ดั เจนว่าไดไทโซนเป็ นตัวคีเลตอีกตัวหนึ่งทีส่ ามารถนามาใช้ร่วมกับสารลดแรงตึงผิว
ราคาถูกอย่างไทรทัน เอ็กส์ - 114 ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงวิธใี นการสกัดด้วยวิธกี ารสกัดแบบจุด
หมอก อีกทัง้ พบว่าการใช้วธิ กี ารเพิม่ ความเข้มข้นด้วยวิธกี ารดังกล่าวนี้ใช้สารละลายทีเ่ กีย่ วข้องในปริมาณน้อยอันถือเป็ น
การลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวอย่าง ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการกาจัดเมทริกซ์รบกวน ลดเวลาในการวิเคราะห์
รวมทัง้ สารละลายที่ใช้ทุกตัวทีใ่ ช้ในการสกัดแบบจุดหมอกเป็ นสารละลายที่กาจัดง่ายและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอันเป็ น
แนวทางของเคมีสเี ขียว (green chemistry) และเมื่อเปรียบเทียบการตรวจวัดตะกัวด้
่ วยวิธตี ่าง ๆ กับงานวิจยั นี้ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการตรวจวัดตะกัวด้
่ วยวิธตี ่าง ๆ เทียบกับงานวิจยั
Technique*
System**
LOD (mgL-1)
Reference
MF-FAAS
APDC
0.031
[16]
CPE-ET-AAS
DDTP
0.040
[8]
CPE-FAAS
BCB
0.008
[6]
SPE-FAAS
2,3-Dihydroxypyridine/amberite XAD-2
0.014
[17]
SPE-ICP-OES
Dithizone/naphthalene
0.047
[18]
SPE-ICP-OES
Methylthiosalicylate/silica
0.015
[19]
CPE-FAAS
Dithizone/Triton X-114
0.014
This work
* MF = membrane filtration, SPE = solid phase extraction, CPE = cloud point extraction, FAAS = flame atomic
absorption spectrometry, ET- AAS = electrothermal atomic absorption spectrometry, ICP-OES = inductively
coupled plasma atomic emission spectrometry
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** APDC = ammonium pyrrolydine dithiocarbamate, DDTP = dithiophosphoric acid O, O-diethyl ester,
BCB = brilliant cresyl blue
จากการตรวจวัดปริมาณตะกัวในตั
่ วอย่างน้ า แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารสกัดแบบจุดหมอกโดยใช้ไดไทโซนเป็ นคี
เลตและใช้ไทรทัน เอ็กส์ - 114 เป็ นสารลดแรงตึงผิวสามารถช่วยเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัว่ ปริมาณน้อยในตัวอย่างน้ า
จนสามารถตรวจวัดด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์แบบเปลวได้ และจากค่าร้อยละการกลับคืนของ
ตะกัวหลั
่ งจากเติมตะกัวลงในตั
่
วอย่างน้ าพบว่าให้ค่าความถูกต้องดีโดยให้รอ้ ยละการกลับคืนอยู่ในช่วงตัง้ แต่ 70.0 –
124.2 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาสามารถนาไปใช้ประยุกต์กบั ตัวอย่างจริงได้ นอกจากนัน้ พบว่าวิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นา
ไม่จาเป็ นต้องเตรียมตัวอย่างด้วยวิธที ่ซี บั ซ้อน เช่น วิธีการย่อยด้วยกรด การกาจัดไอออนโลหะตัวรบกวน เป็ นต้น
สามารถนาตัวอย่างน้ามากรองแล้วเข้าสูว่ ธิ กี ารสกัดแบบจุดหมอกได้โดยตรงซึง่ ถือเป็ นข้อดีในแง่ของการลดเวลาในการ
วิเคราะห์
วิธกี ารทีพ่ ฒ
ั นาสามารถให้ประสิทธิภาพการเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัวที
่ ด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับกรณีการใช้ตวั คีเลต
หรือสารลดแรงตึงผิวตัวอื่นๆบางตัว อีกทัง้ พบว่าประสิทธิภาพของวิธกี ารดังกล่าวดีกว่าหรือสามารถเทียบเท่าได้ก ั บ
วิธกี ารตรวจวัดด้วยเครื่องมือราคาแพงความไวสูงบางเครื่องมือ ทาให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือความไวต่ า
อย่างเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์ชนั สเปกโทรมิเตอร์แบบเปลวไฟได้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์กบั หน่ วยงานมากขึน้
แม้ว่าจะใช้ในการตรวจวัดตะกัวในตั
่ วอย่างที่มปี ริมาณตะกัวน้
่ อยกว่าขีดจากัดต่ าสุดของเครื่องมือก็ตาม วิธกี ารสกัด
ตะกัวแบบจุ
่
ดหมอกทีม่ ไี ดไทโซนเป็ นตัวคีเลตและมีไทรทัน เอ็กส์-114 เป็ นสารลดแรงตึงผิวสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การเพิม่ ความเข้มข้นของตะกัวปริ
่ มาณน้อยจากตัวอย่างน้าจริงจากสิง่ แวดล้อมได้ทงั ้ ในตัวอย่างน้ าทีม่ เี มทริกซ์และการ
ปนเปื้ อนของตะกัวน้
่ อยและในตัวอย่างน้าทีม่ เี มทริกซ์และการปนเปื้ อนของตะกัวมาก
่
โดยค่าทีไ่ ด้จากการทดลองแสดง
ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความแม่นยาสูงขึน้ ของวิธกี าร
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ความหลากชนิ ดของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ของชุมชนในฤดูฝน: กรณี ศึกษาหมู่บ้าน
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Medicinal Plants Diversity and Community Benefits in Rainy Season: A Case Study of
Pitukee Village, Omkoi District, Chiangmai Province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความหลากชนิดพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของชุมชนหมู่บา้ น
ปิ ตุคี อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ในช่วงฤดูฝน พบพืชทีม่ กี ารนามาใช้ประโยชน์ทงั ้ หมด 82 ชนิด 40 วงศ์พชื สมุนไพรทีพ่ บ
มากทีส่ ุดคือ Plantago major L.,Rumexcrispus L., Ageratumconyzoides L., Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe.,
Pteridiumaquilinum L., Imperatacylindrica L., และ Piper sarmentosum Roxb. ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นพืชไม้ลม้ ลุก
ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลือ้ ยร้อยละ 54, 23, 16 และ 7 ตามลาดับ ผลการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
พบว่าชุมชนได้นาพืชสมุนไพรไปใช้ในการบาบัด รักษา บารุงร่างกายในด้านต่างๆ มี28 ชนิด ส่วนของพืชทีน่ ามาเป็ น
อาหาร 13 ชนิด และพืชทีใ่ ช้ประโยชน์ทงั ้ เป็ นอาหารและเป็ นพืชสมุนไพร 41 ชนิด
คาสาคัญ: พืชสมุนไพรความหลากชนิดการใช้ประโยชน์ ปา่ ชุมชนบ้านปิ ตุคี

Abstract
This study aimed to investigate medicinal plants diversity and community benefits in therainy season at
Pitukee village, Omkoi District, ChiangmaiProvince.Eighty two species in 40 families were collected. While the
most abundant medicinal species were Plantago major L., Rumexcrispus L., Ageratum conyzoides L., Curcuma
zedoaria(Berg) Roscoe, Pteridiumaquilinum L., Imperatacylindrica L., and Piper sarmentosumRoxb.,
respectively. There were classified into four main groups, i.e. herbaceous plants, perennial plants, shrubs and
climbers; 54, 23, 16 and 7 percent, respectively. Herb utilization studies were used for therapy, treatment and
maintain the life such as 28 species for herb, 13 plant species used for food, 41 plant species were used for
food and medicinal plants.
Key words:

Medicinal Plants Diversity, Community Benefits, Community Forest
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ดา้ นอาหารมาแต่อดีต ทัง้ นี้เนื่องจากประเทศไทยตัง้ อยู่ในภูมิ
ประเทศ และภูมอิ ากาศทีก่ ่อให้เกิดภูมนิ ิเวศทีห่ ลากหลาย เอือ้ อานวยต่อการดารงชีวติ ของพืชพรรณ และสิง่ มีชวี ติ นานา
ชนิด ทาให้ประเทศไทยเป็ นพื้นทีแ่ ห่งหนึ่งในโลกทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ [4]โดยทางภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศมีผนื ป่าที่มคี วามหลากหลายของพืชที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ [2] เช่น พืชอาหารและพืชสมุนไพรอยู่เป็ น
จานวนมาก และในผืนป่านัน้ ก็มชี ุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ท่หี ลากหลาย ดังเช่น
หมู่บา้ นปิ ตุคี อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นอีกหนึ่งหมู่บา้ นทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีส่ งู และทุรกันดาร แล้วยังมีอกี หลาย
พืน้ ทีท่ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นพืน้ ทีส่ งู และมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากในชนบทห่างไกลต้องดารงชีวติ ด้วยการ
พึง่ พิงทรัพยากรป่าไม้ทงั ้ เพื่อการบริโภค และการใช้สอยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากของป่าเพื่อเป็ น
อาหารและสมุนไพร [3] ส่วนทางด้านการทาเกษตรนัน้ ปจั จุบนั มีการทานาเพื่อปลูกข้าวไว้กนิ เองในครัวเรือน ซึง่ เมื่อ
อดีตนัน้ ชนเผ่าต่ าง ๆ หลายชนเผ่าทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีป่ ่าไม้ประกอบอาชีพด้วยการทาไร่เลื่อนลอยดังเช่นชนเผ่ามูเซอ
ซึง่ เป็ นชนเผ่าทีอ่ าศัยอยู่บนพืน้ ทีส่ งู เช่นเดียวกันกับหลายชนเผ่า [6]
หมู่บา้ นปิ ตุคี อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีพน้ื ที่ตงั ้ อยู่สงู จากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,000 เมตร ทาให้
ลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านตัง้ อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยป่าดิบชื้น และมีลาห้วยไหลผ่าน จึงทาให้หมู่บ้านมีความชื้น
ตลอดทัง้ ปี ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้จงึ ทาให้พน้ื ทีห่ มู่บา้ นปิ ตุคจี งึ เป็ นแหล่งพืชอาหารและพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด
แต่ถึงแม้จะมีความหลากหลายของพืชอาหารและพืชสมุนไพรมากเพียงใดข้อมูลการใช้ประโยชน์พชื อาหารและพืช
สมุนไพรในแต่ละพืน้ ที่ พบว่ายังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านการใช้ประโยชน์จากพืช
นี้มกั สืบทอดกันโดยการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มกี ารจัดบันทึกไว้ และปจั จุบนั องค์ความรูเ้ หล่านี้มแี นวโน้มทีจ่ ะเริม่ สูญ
หายไป ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวมักจะทราบในหมูก่ ลุ่มคนสูงอายุเท่านัน้ ซึง่ ชนิดของพืชสมุนไพรทีน่ ามาใช้ประโยชน์จะมีขอ้ มูล
เพียงน้อยและมีการถ่ายทอด เรียนรูก้ นั เฉพาะในท้องถิน่ นัน้ ๆ นอกจากนี้การเรียกชื่อในแต่ละท้องทีก่ ม็ คี วามแตกต่าง
กันตามกลุ่มชาติพนั ธ์ในแต่ละพืน้ ที่อกี ด้วย และการใช้ช่อื ทีไ่ ม่ตรงตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ และหลักการแพทย์
ย่อมทาให้เกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน และเกิดความสับสนในการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและพืชสมุนไพรได้ ส่วน
เอกสารวิชาการงานทางด้านสมุนไพรไทยมักปรากฏงานสารวจบนพืน้ ทีร่ าบ มีน้อยมากในงานสารวจพืชในเขตพืน้ ทีส่ งู
อาจจะเนื่องจากลักษณะข้อจากัดของพืน้ ที่ และระยะเวลาในการเดินทาง รวมทัง้ ไม่สามารถสารวจความหลากหลาย
ของพืชได้ทุกฤดูกาลได้ ทาให้ขอ้ มูลของพืชสมุนไพรไทยในเขตพืน้ ทีส่ งู ยังคงมีน้อย
ดัง นัน้ งานวิจ ัย นี้จึง มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึก ษาความหลากหลายของพืช อาหารและพืช สมุน ไพรกับ การใช้
ประโยชน์ในชุมชน โดยทาการวิเคราะห์ชนิดพืชทีถ่ ูกต้องรวมถึงการอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช สรรพคุณ
ส่วนที่ใช้ วิธกี ารใช้ ข้อสังเกต และสิง่ ที่พงึ ระวังจากการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและพืชสมุนไพร รวมถึงการร่วม
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ทงั ้ หมดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาแนวทางเพื่อส่งเสริมและอนุ รกั ษ์พชื อาหารและพืช
สมุนไพรในพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านปิ ตุคี อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทาให้ชุมชนมีความตระหนักและเห็นถึงคุณค่า
ของพืชอาหารและพืชสมุนไพรทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ ของตน โดยอาจจะนาพืชเหล่านัน้ มาทาเป็ นอาหาร และมาปรุงยาเพื่อ
บาบัดรักษาอาการต่าง ๆ หรือใช้บรรเทาป้องกันความเจ็บปว่ ยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนอาจขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพรเพื่อ
จ าหน่ า ยสร้ า งรายได้ ใ ห้ ก ับ ครอบครัว และชุ ม ชน ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ ร ัก ษ์ แ ละการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ อย่างยังยื
่ นต่อไป
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วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. สารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชของชาวกะเหรี่ยง บริเวณหมู่บ้านปิ ตุคพี น้ื ที่เกษตรและป่าใกล้เคียง
ตาบลยางเปี ยง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2555 โดยติดต่ อ
ชาวบ้านทีร่ จู้ กั พืชและการใช้ประโยชน์ สอบถามการใช้ประโยชน์จากพืชแต่ละชนิด ส่วนทีใ่ ช้ วิธกี ารใช้ และชื่อท้องถิน่
ของพืช
2. บันทึกภาพและเก็บตัวอย่างพืชเพื่อนาไปวินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตร์ และจัดทาเป็ นตัวอย่างพรรณไม้อา้ งอิง
เก็บรักษาไว้ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
3.การวินิจฉัยระดับชนิด (Species Identification) โดยใช้รูปวิธานและเอกสารอ้างอิงต่างๆเช่น หนังสือพรรณ
พฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) หนังสือองค์ความรูเ้ รื่องพืชป่าทีใ่ ช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย
โดยมู ลนิธิโ ครงการหลวง หนังสือ ต้น ไม้เ มือ งเหนื อ และเอกสารทางอนุ ก รมวิธ านต่ า ง ๆ และยืนยัน ชื่อ โดยการ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างพรรณไม้จากหอพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์

ผลการศึกษา
จากการสารวจพบว่า มีพชื ทีช่ าวกะเหรีย่ ง หมู่บา้ นปิ ตุคี ใช้ประโยชน์ 82 ชนิด จากพืชใน 40 วงค์(ตารางที่ 1)
แบ่งตามการใช้ประโยชน์ 2 กลุ่ม คือ ส่วนของพืชทีน่ ามาเป็ นอาหาร 13 ชนิด (16%) พืชสมุนไพร 28 ชนิด (34%) และ
พืชทีใ่ ช้ประโยชน์ทงั ้ เป็ นอาหารและเป็ นพืชสมุนไพร 41 ชนิด(50%) (ภาพที่ 1)โดยชนิดที่พบมากสุดคือ Plantago
major L.จานวน 522 ต้น (31%) รองลงมาได้แก่ Rumexcrispus L. จานวน 201 ต้น (11%)Curcuma zedoariaZberg.
Roscoeจานวน 92 ต้น(5%) Ageratum conyzoides L.จานวน 89 ต้น(5%)Mimosa pudicaL.จานวน 82 ต้น
(5%)(ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 รายชื่อพืชทีช่ าวบ้านปิ ตุคี อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นาไปใช้ประโยชน์
ชื่อวิ ทยาศาสตร์
AbelmoschusesculentusL.
Abutilon indicum (L.) Sweet
Acmellaoleracea (L.) R.K.Jansen
AcoruscalamusL.
Ageratinaadenophora(Spreng.) R.M.King&H.Rob.
Ageratum conyzoidesL.
Alpiniagalanga (L.) Willd.
Alpiniamalaccensis(Burm.) Roscoe.
Amorphophalluspaeoniifolius (Dennst.) Nicolson
Ananascomosus (L.) Merr.
Artocarpusheterophyllus Lam.
Azadirachtaindica A. Juss. var. siamensis Valeton
Baliospermum montanum Muell.A
Bauhinia purpureaL.
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Carica papaya L.
Castanopsis acuminatissima Rehd.
Chromolaenaodoratum(L.) R.M.King&H.Rob.
Citrus aurantifolia(Christm.)Swingle
Citrus hystrix Dc.

วงศ์
Malvaceae
Malvaceae
Asteraceae
Araceae
Asteraceae
Asteraceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Araceae
Bromeliaceae
Moraceae
Meliaceae
Equisetaceae
Caesalpiniaceae
Zingiberaceae
Caricaceae
Fagaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Rubiaceae
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จานวนที่พบ
(ต้น)
2
8
62
14
56
89
10
4
15
5
8
1
1
7
3
5
1
36
4
2

ชื่อกะเหรี่ยง
แบลมีฉ่ี
ครอบจักรวาล
ห่อเต๋อมี
ต๊ะสีป่ ะดอ
หน่อโคมานิ
หน่อเนอซี
เพาะแค
เพาะเก่อ
สะเอ
แนะ
ปะหน่อย
คียง
โทะโคละ
กะเฮอ
เพาะเซอเร๊อ
เซอกุย้ เส
เซโพปริ
หน่อโซ
มะเน้าเล
มะขู

ประโยชน์
Muti.
Med.
Muti.
Muti.
Med.
Med.
Muti.
Muti.
Food
Muti.
Food
Muti.
Med.
Muti.
Muti.
Muti.
Food
Med.
Muti.
Muti.

ชื่อวิ ทยาศาสตร์
Citrus maxima Merr.
Clerodendrumpetasites (Lour.) S.Moore
CletistimorensisSpan
Clinacanthusnutans (Burm.f) Lindau.
CocosnuciferaL.
Coixlachryma - jobiL.
ColocasiaesculentaSchott.
Colocasiagigantea Hook.f.
Commelinadiffusa Burm.f.
CratoxylumformosumJack.
CryptolepisbchananiRoem.&Schult.
Curcuma longa L.
Curcuma zedoariaZberg. Roscoe
CymbopogoncitratusStapf.
Daturametel L.
DendrocalamushamiltoniiNees&Arn.
Dendrocalamusstrictus(Roxb.)Nees
DioscoreahispidaDennst.
ElephantopusscaberL.
Equisetum debileRoxb.
Eryngiumfoetidum L.
Euphorbia heterophyllaL.
Euphorbia hirta L.
FicusauriculataLour.
FicusracemosaL.
GmelinaarboreaRoxb.
Harrisoniaperforata(Blanco) Merr.
HelicianilagiricaBedd.
Hibiscus sabdariffa L.
Homalomenaaromatica (Roxb. & Sims)Schott
Imperata cylindrical(L.) P.Beauv.
MangiferaindicaL.
Mimosa pudicaL.
Musa ABB cv. Kluai 'Namwa'
OcimumbasilicumL.
Ocimum sanctum L.
PaederialinearisHook. f.
PhyllanthusamarusSchum&Thonn
P.emblicaL.
Physalisangulata L.
Piper sarmentosumRoxb.ex Hunter
Plantago major L.

วงศ์
Rutaceae
Labiatae
Ulmaceae
Acanthaceae
Palmae
Poaceae
Araceae
Araceae
Commelinaceae
Clusiaceae
Asclepiadaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Poaceae
Solanaceae
Poaceae
Poaceae
Dioscoreaceae
Asteraceae
Equisetaceae
Apiaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Moraceae
Moraceae
Lamiaceae
Simaroubaceae
Proteaceae
Malvaceae
Araceae
Poaceae
Anacardiaceae
Mimosaceae
Musaceae
Labiatae
Labiatae
Rubiaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Solanaceae
Piperaceae
Plantaginaceae
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จานวนที่พบ
(ต้น)
1
1
2
3
1
1
4
1
63
2
2
5
92
6
2
10
2
6
15
7
10
10
39
4
2
1
1
2
1
2
35
10
82
17
23
28
12
17
2
5
35
552

ชื่อกะเหรี่ยง
สังอู
พวกวอ
เสนาอึ
โพะโซ่จาง
คอส่า
เบอนาที
ตะบุ๊ผะ
คือท่อซุ่
โต่ะอุเหมาะ
เส่เกว๊ะโหจ่
กวน
สะยอบอ
ขมิน้ ชัน
ห่อวอตะไป่
มังโต๊ะโล๊ะ
หว่าซึ
หว่ามีเหล่า
คลี
นอค๊อดและ
ฮรึซอปอดัวะ
ฮือปุ๊กอลา
นอโบล่ะเบล
นีโซ
ตะกือสะ
เต๊อะกึสะ
เก่อมาพอ
มีช่ี
เส่เจ๊าะบะ
แบลมีฉ่ี
ห่อกวยซอย
เก้อฮี
ขุ แป เจาะ
หน่อวีแม่
สะเอเชย
ห่อวอซุ
ห่อตูปลู
ปลอเนออึ
ตายอ
สิยาโด่เมาะ
ตอมต๊อก
เย่เท้ย
ต่าซื่อเดอะ

ประโยชน์
Food
Med.
Med.
Med.
Food
Muti.
Food
Food
Muti.
Muti.
Med.
Muti.
Med.
Muti.
Med.
Muti.
Muti.
Food
Med.
Med.
Muti.
Muti.
Muti.
Med.
Muti.
Med.
Med.
Med.
Muti.
Food
Med.
Food
Muti.
Muti.
Muti.
Muti.
Muti.
Med.
Muti.
Med.
Muti.
Med.

ชื่อวิ ทยาศาสตร์

วงศ์

จานวนที่พบ
(ต้น)
38
5
13
43
1
3
2
1
201
2
5
10
2
2
2
3
2
1
6
7

ชื่อกะเหรี่ยง

Plectranthusamboinicus (Lour.) Spreng.
Labiatae
เต็กตองโพ่
PolygonumodoratumLour.
Polygonaceae
พล
PsidiumguajavaL.
Myrtaceae
มะก้วยโมะ
Pteridiumaquilinum L.
Dennstaedtiaceae
ปูเ่ ปลเด๊อะ
PunicagranatumL.
Punicaceae
เซาะปะเล
RhusjavanicaL. var.
Anacardiaceae
เสฉี่สะ
RicinuscommunisL.
Equisetaceae
ทิทเ่ี กวาะ
Coffea Arabica L.Share
Rubiaceae
กาแฟ
Rumexcrispus L.
Polygonaceae
เก่อบะซิ
SaccharumofficinarumL.
Poaceae
เกอะทีซู
SambucusjavanicaReinw.
Caprifoliaceae
ติส๊ กิ ่าจึ๊
Selaginellahelferi Warb.
Selaginellaceae
หัววอตะโป่
SidaacutaBurm.f.
Malvaceae
พอเซหครึย่
SolanumnigrumL.
Solanaceae
ติส๊ เิ ว
S. stramonifoliumJacq.
Solanaceae
ยังคุ
่ ยดี
S. trilobatum L.
Solanaceae
มังลู่ สันยาส่า
Tinosporacrispa(L.) MiersexHook.f. & Thomson
Menispermaceae
ติส๊ ข่ี ่ี
ThunbergialaurifoliaLindl.
Acanthaceae
จอลอดิเออ
Zingibermontanum(Koenig) Link
Zingiberaceae
แบล๊ะโคบอ
Z. officinaleRoscoe.
Zingiberaceae
สะเอ
(Food = พืชอาหาร, Med = พืชสมุนไพร และ Muti = ใช้ประโยชน์ได้ทงั ้ พืชอาหารและพืชสมุนไพร)

ภาพที่ 1 สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของพืชในการนาไปใช้ประโยชน์
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ประโยชน์
Muti.
Muti.
Muti.
Food
Muti.
Muti
Med.
Food
Food
Muti.
Med.
Med.
Med.
Muti.
Muti.
Med.
Muti.
Med.
Muti.
Muti.

สรุปผลและวิ จารณ์
ชาวกะเหรี่ยงได้ช่อื ว่าเป็ นนักอนุ รกั ษ์ธรรมชาติท่ดี ี มีความผูกพันกับธรรมชาติ และดารงชีวติ ปจั จัยสีต่ ้อง
พึ่งพาธรรมชาติทงั ้ หมด ทัง้ ความเชื่อเกี่ย วกับ ต้น ไม้ หรือแม้แต่ การรัก ษาโรคก็ย ังพึ่งธรรมชาติ แม้ป จั จุบ ันมีการ
เปลี่ยนแปลงของสิง่ แวดล้อม ตามกระแสโลภาภิวฒ
ั น์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นที่ชาว
กะเหรี่ย งได้รบั การถ่ ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ยังคงสืบสานให้กบั ลูก หลานในรุ่นต่ อ ๆ มา [6] ในการนาพืชมาใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน สามารถทาให้เกิดความยังยื
่ น โดยการส่งเสริมให้มกี ารอนุ รกั ษ์ และขยายพันธุพ์ ชื ทีม่ คี วาม
ต้องการมากแต่มจี านวนน้อยจากการศึกษาพบว่า ชาวกะเหรี่ยงใช้ประโยชน์จากพืชอย่างหลากหลาย ทัง้ ใช้เป็ นพืช
อาหาร และ แยกพืช มาใช้เฉพาะเป็ นพื ชสมุน ไพรอย่า งเดียว เพื่อ ใช้รกั ษาอาการจากโรคต่ า ง ๆเบื้อ งต้น โดยไม่
จาเป็ นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลทีห่ ่างไกลจากแหล่งทีอ่ ยู่อาศัย และใช้ พชื เป็ นทัง้ พืชอาหารและพืชสมุนไพรร่วมกัน
โดยยึดหลักความเชื่อที่สบื ทอดจากบรรพบุรุษและหมอยา[3] แต่ ยงั มีพืชบางชนิดที่ชุมชนยังไม่ทราบว่าจะสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ ได้ เนื่องจากไม่เป็ นที่รู้จกั ในชุมชน เช่น ขมิ้นอ้อย(Curcuma zedoariaZberg. Roscoe) วงค์
Zingiberaceae [1]ใบมีสรรพคุณ ขับปสั สาวะ แก้ช้าบวม เหง้ามีสรรพคุณสมานลาไส้ แก้อกั เสบ แก้ลม แก้เลือดคัง่ และ
มี ฤ ท ธิ ฆ์ ่ า เ ชื่ อ แ บ ค ที เ รี ย ห รื อ น า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง แ ล ะ สี ย้ อ ม ผ้ า ไ ด้ อี ก ท า ง ห รื อ บุ ก ค า ง ค ก
(AmorphophalluscampanulatusBl.ex)วงศ์ Araceae[1]หัว มีร สเบื่อ เมา คัน แก้เ ลือ ดจั บ เป็ น ก้อ น หุ ง กับ น้ า มัน ใส่
บาดแผล(สาหรับผูป้ ว่ ยระหว่างพักพืน้ เป็ นอาหารดูดสารพิษ ขจัดไขมันในเลือด และปรุงอาหารรักษาสุขภาพ) นาหัวมา
ต้มน้าแก้โรคตับ โรคท้องมานแก้ไอและสามารถนามาแปรรูปเป็ นอาหารได้เพื่อใช้เป็ นแหล่งอาหารต่อไป ซึง่ การศึกษา
พบว่าได้มอี ยู่ในบริเวณชุมชนและปา่ ใกล้เคียงเป็ นจานวนมาก
ผลการสารวจพบพืชทีม่ กี ารนามาใช้ประโยชน์ทงั ้ หมด 82 ชนิด40 วงศ์ โดยแยกพืชทีเ่ ป็ นพืชอาหารทัง้ หมด
13 ชนิด พืชสมุนไพรทัง้ หมด 28 ชนิด และพืชทีเ่ ป็ นพืชอาหรและพืชสมุนไพรทัง้ หมด 41 ชนิด คิดเป็ น 16, 34 และ 50
เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 2ชนิดทีพ่ บมากทีส่ ดุ เกินกว่า 10 ต้น(เลือกชนิดทีม่ มี ากกว่า 10 ต้น)ของพืชสมุนไพรทีพ่ บ
ในหมู่บา้ นปิ ตุคอี . อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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ภาพที่ 3วงศ์ทพ่ี บมากทีส่ ดุ ของพืชสมุนไพรทีพ่ บในหมู่บา้ นปิ ตุคี อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ส่วนพืชที่มคี วามหนาแน่ นต่อพืน้ พืน้ ทีม่ ากที่สุด 5 อันดับแรก โดยพืชสมุนไพรทีพ่ บมากที่สุดคือ Plantago
major L. จานวน 522 ต้นรองลงมาคือRumexcrispus L. จานวน 201 ต้นCurcuma zedoaria (Bery) Roscoe,
Ageratum conyzoides L., Mimosa pudicaL.ตามลาดับ(ภาพที่ 2,ภาพที3่ )จากการสารวจพบว่าพืชชนิดแรกสามารถ
นาใบกินดิบหรือต้มแก้เจ็บเอว และใช้แก้แมลงกัด แพ้พษิ จากพืชชนิดทีส่ องสามารถใช้ใบใส่แกงเพื่อให้มรี สเปรีย้ ว ใช้
แทนมะนาว[5] ชนิดทีส่ ามใบใช้ขบั ปสั สาวะ แก้ช้าบวมเหง้าแก้ครันเนื
่ ้อครันตั
่ ว สมานลาไส้ แก้ระดูขาว ขับปสั สาวะ ตา
พอกแก้ฟกบวม แก้อกั เสบ แก้พษิ โลหิต แก้ลม รักษามะเร็ง เนื้องอกธรรมดาของกล้ามเนื้อมดลูก รักษาอาการเลือดคัง่
เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก รักษาระดูมาไม่ปกติเหง้าสดตาผสมกับการบูรเล็กน้อย ดอกน้ าฝนกลางหาว รินเอาน้ า
หยอดตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว ตาพิการ หรือหัวใช้สมานแผล ใช้ผสมปรุงยาท้องอืดเฟ้อ[7]การศึกษาครัง้ นี้เป็ น
การศึกษาเฉพาะพืชทีช่ ุมชนใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ และระยะเวลาในการศึกษาจากัด พืชบางชนิดไม่อยู่ในช่วงออก
ดอกหรือติดผลทาให้ไม่สามารถทีจ่ ะวินิจฉัยระบุสกุลและชนิดได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชุมชนในหมู่บา้ นปิ ตุคีใช้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านพืช
อาหารและพืชสมุนไพร ซึง่ พืน้ ทีป่ า่ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั จะมีศกั ยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน แต่ทงั ้ นี้
เมื่อประชากรมีเพิม่ ขึน้ ความต้องการพึง่ พิงก็เพิม่ มากขึน้ ด้วยดังนัน้ จึงควรมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทม่ี ี
อยู่ ให้ยงั คงตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน รวมทัง้ ศึกษาสมุนไพรไทยมีท่มี ี
ศักยภาพเพื่อพัฒนาต่อไป พร้อมกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ของชุมชนเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกัน ภายใต้
ความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ชอบต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาครัง้ นี้ขอขอบคุณชุมชนบ้านปิ ตุคี ทีก่ รุณาถ่ายทอดข้อมูลภูมปิ ญั ญาการใช้ประโยชน์จากพืช รวมทัง้
ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
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ผลของไซโตไคนิ นต่อการเจริ ญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตช้อนทอง
ในสภาพปลอดเชื้อ
The effect of cytokinins on growth and development of in vitro seedling of
Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf.
ธนากร วงษศา1* รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล1 และปรัชญา ชะอุ่มผล1
Thanakorn Wongsa1*, Rattanaporn Chongphaichitsakul1 and Pratya Cha-umphol1
บทคัดย่อ
จากการเลี้ยงต้นอ่อนสิงโตช้อนทอง (Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf.) บน
อาหารสูตรดัดแปลง Vacin and Went (VW, 1949) ทีเ่ ติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ร่วมกับน้ าต้มมันฝรัง่ 100
กรัมต่อลิตร และน้ ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รต่อลิตร ผงถ่านกัมมันต์ 0.5 กรัมต่อลิตร และไซโตไคนิน ได้แก่ BA Kinetin
และ TDZ (0 0.5 1.0 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า การเติม TDZ 4.0
มิลลิกรัมต่ อลิตร สามารถชักนาให้เกิดต้นใหม่เฉลี่ย 2 ต้น และมีการพัฒนาใบ และรากได้ดีไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ไซโตไคนิน สิงโตช้อนทอง การเจริญและพัฒนา

Abstract
In vitro seedlings of Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf. were cultured on Vacin
and Went (1949) medium supplemented with 30 g.L-1 sucrose, 100 g.L-1 potato extract, 50 ml.L-1 coconut
water, 0.5 mg.L-1 activated charcoal and added with different concentrations of cytokinins (BA, Kinetin and
TDZ) at 0, 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 mg.L-1 for 12 weeks. The results found that the highest shoot number (2.0
shoots) could obtain when cultured on the medium supplemented with 4.0 mg.L-1 TDZ.
Key words: cytokinins, Bulbophyllum spathulatum, growth and development
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บทนา
กล้วยไม้สกุลสิงโตเป็ น กลุ่ม กล้ว ยไม้ท่ีการสารวจพบทัวโลกแล้
่
ว ประมาณ 3,0 00 ชนิด ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหนึ่งที่มคี วามหลากหลายของกล้วยไม้กลุ่ มสิงโตที่สารวจพบแล้วประมาณ 170 ชนิด [1] ซึ่งสิงโตช้อนทอง
(Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E. Cooper) Seidenf.) เป็ นกล้วยไม้ในสกุลสิงโตอีกชนิดหนึ่งทีป่ จั จุบนั ถูก
คุกคาม จานวนประชากรในธรรมชาติ มีจานวนน้อยลง และพบเห็นได้ยากขึน้ อีกทัง้ เป็ นกล้วยไม้สงิ โตอีกชนิดหนึ่งทีม่ ี
นิเวศการกระจายพันธุท์ จ่ี าเพาะ เนื่องด้วยรูปทรงทีส่ วยงาม มีกลีบเลีย้ งคู่ขา้ งเชื่อมติดกันจนเป็ นรูปช้อน ซึง่ ถูกนามา
ปลูกเลีย้ งเป็ นจานวนมากขึน้ ทาให้ปริมาณลดลงจากธรรมชาติอย่างรวดเร็ว กอปรกับการขยายพันธุก์ ล้วยไม้ชนิดนี้
ยังคงมีปจั จัยจากัดหลายประการ และยังมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วย
ขยายพันธุก์ ล้วยไม้สงิ โตชนิดต่าง ๆ น้อยมาก มีเพียงรายงานการเพาะเลีย้ งกล้วยไม้สกุลสิงโตในสภาพปลอดเชือ้ เพียง
ไม่กช่ี นิดเท่านัน้ เช่น สิงโตอาจารย์เต็ม (B. smitinandii) [2] สิงโตปากนกแก้ว (B. psittacoglossum) [3] และสิงโตพัด
แดง (B. lepidum) [4] สาหรับสิงโตช้อนทองได้มเี พียงการศึกษาถึงสารประกอบอินทรียท์ ช่ี กั นาให้ต้นอ่อนมีการเจริญ
และพัฒนาได้ดี [5] สาหรับปจั จัยอื่นทีม่ ผี ลต่อการชักนาให้เกิดยอดใหม่คอื ไซโตไคนิน เนื่องจากไซโตไคนินมีผลในการ
ชักนาให้ตาข้างเจริญ ช่วยให้ใบมีการแผ่ขยาย ชะลอการแก่ ของเซลล์ และกระตุ้นการงอกของเมล็ด [6] ดังนัน้
การศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการศึกษาถึงผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพัฒนาต่อต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลสิงโตใน
สภาพปลอดเชือ้ ซึง่ จะทาให้ได้ขอ้ มูลสาหรับการนาไปใช้ศกึ ษาต่อยอดเกีย่ วกับการขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็วต่อไป
วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
ทาการฟอกฆ่าเชือ้ ฝกั แก่ของสิงโตช้อนทองด้วยสารละลาย Clorox 15% (v/v) นาน 10 นาที ล้างด้วยน้ ากลัน่
ทีน่ ่งึ ฆ่าเชือ้ แล้ว 2 ครัง้ จากนัน้ ผ่าฝกั ออก และเพาะเมล็ดบนอาหารสูตร VW [7] จนเมล็ดงอกเป็ นต้นอ่อน จากนัน้ นาต้น
อ่อนสิงโตช้อนทอง อายุประมาณ 4 เดือน ความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร มีใบเฉลีย่ 1 ใบ ทาการตัดรากออก เลีย้ งบน
อาหาร VW (1949) ที่เติมน้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่ อลิตร ร่วมกับน้ าต้มมันฝรัง่ 100 กรัมต่อลิตร น้ ามะพร้าว 50
มิลลิลิตรต่ อลิตร ผงถ่ านกัมมันต์ 0.5 กรัมต่ อลิตร โดยมีการศึกษาปจั จัยคือเติมไซโตไคนินชนิดต่ าง ๆ ได้แก่ BA
Kinetin และ TDZ (0 0.5 1.0 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) รวม 13 ทรีตเมนต์ๆ ละ 20 ซ้า เลีย้ งภายใต้สภาวะแสง
20 µmol.m-2s-1 เป็ นเวลา 12 ชัวโมงต่
่
อวัน ทีอ่ ุณหภูมิ 25±2 °C เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ จากนัน้ บันทึกผลการ
ทดลอง วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan's Multiple
Range Test (DMRT)
ผลการศึกษา
ต้นอ่อนทีเ่ ลีย้ งบนอาหาร VW (1949) ทีเ่ ติมน้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ร่วมกับน้ าต้มมันฝรัง่ 100 กรัมต่อ
ลิตร น้ ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รต่อลิตร และเติมไซโตไคนินชนิดต่าง ๆ ได้แก่ BA Kinetin และ TDZ (0 0.5 1.0 2.0
และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) เมื่อเลีย้ งผ่านไป 12 สัปดาห์ พบว่า การเพิม่ ความเข้มข้นของ BA ให้สงู ขึน้ มีแนวโน้มยับยัง้
การเจริญและพัฒนาของต้นอ่อน ในขณะทีจ่ านวนต้นอ่อนมีการเจริญและพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้ดเี มื่อเพิม่ ความเข้มข้น
ของ Kinetin และ TDZ ให้สงู ขึน้ โดย TDZ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้ต้นอ่อนพัฒนาเป็ นต้นใหม่เฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ 2 ต้น อีกทัง้ ไซโตไคนินทัง้ สามชนิดสามารถชักนาให้เกิดการพัฒนาของต้นอ่อนทีเ่ พาะเลีย้ งในทรีตเมนต์ทุกทรีต
เมนต์ไม่พบการเจริญของต้นอ่อนไปเป็ นโปรโตคอร์ม อีกทัง้ ยังชักนาให้มกี ารพัฒนาของ จานวนใบ จานวนราก การยื ด
ยาวออกของใบและราก โดยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตอิ กี ด้วย
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วิ จารณ์และสรุปผล
เมื่อเมล็ดงอกและมีพฒ
ั นาการจนเกิดเป็ นต้นอ่อนแล้วนัน้ นาต้นอ่อนทีไ่ ด้มาเลีย้ งบนอาหารสูตร VW (1949) ที่
เติมไซโตไคนินเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนมีการเจริญและพัฒนาเป็ นต้นใหม่แตกต่างกัน โดยต้นอ่อน
เจริญและพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้สงู สุด 2 ต้น เมื่อเลีย้ งต้นอ่อนบนอาหาร VW (1949) ทีเ่ ติม TDZ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่
ต้นใหม่ทเ่ี กิดขึน้ มีจานวนน้อยกว่ารายงานของ ธนากร วงษศา และคณะ [5] ซึง่ การเลีย้ งต้นอ่อนบนอาหาร VW (1949) ที่
เติมน้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ร่วมกับน้าต้มมันฝรัง่ 100 กรัมต่อลิตร น้ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รต่อลิตร เกิดต้นใหม่ถงึ
4.2 ต้นต่อชิน้ ส่วน ซึง่ การตอบสนองของพืชแต่ละชนิดกับไซโตไคนินทีเ่ ติมลงไปในอาหารนัน้ มีการตอบสนองแตกต่างกัน
ไป แม้ว่า TDZ มีความสามารถกระตุ้นให้กล้วยไม้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็ น Anoectochilus formosanus [8] Oncidium
flexuosum [9] Xenikophyton smeeanum [10] และกล้วยไม้อ่นื ๆ อีกหลายชนิดต่างเกิดยอดใหม่จานวนมากก็ตาม อาจ
เป็ นผลเนื่องจากอาหาร ชิน้ ส่วนเริม่ ต้น ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเองทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ จานวนให้ได้ปริมาณมาก [11,
12]
ตารางที่ 1 การเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนสิงโตช้อนทอง ทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตร VW (1949) ทีเ่ ติมไซโตไคนินทีร่ ะดับ
ความเข้มข้นต่างๆ เมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์

Control

จานวนยอด
(Mean±SE)
1.29±0.29 abc*

จานวนใบ
(Mean±SE)
0.29±0.18 c

ความยาวใบ จานวนราก ความยาวราก (cm)
(Mean±SE) (Mean±SE)
(Mean±SE)
0.64±0.15 a 0.86±0.70 a
0.21±0.16 a

BA 0.5

1.55±0.21 abc

1.25±0.31 ab

0.82±0.12 a 1.75±0.60 a

0.61±0.16 a

BA 1.0

1.15±0.20 bc

0.55±0.18 bc

0.67±0.12 a 0.70±0.37 a

0.19±0.09 a

BA 2.0

1.11±0.20 c

0.63±0.19 bc

0.66±0.12 a 0.79±0.36 a

0.34±0.13 a

BA 4.0

1.20±0.21 bc

0.55±0.22 bc

0.62±0.11 a 0.75±0.30 a

0.51±0.16 a

Kn 0.5

1.21±0.20 bc

0.47±0.18 bc

0.80±0.12 a 0.63±0.33 a

0.28±.12 a

Kn 1.0

1.68±0.15 abc 1.05±0.26 abc 0.74±0.08 a 0.74±0.39 a

0.38±0.16 a

Kn 2.0

1.47±0.19 abc

0.84±0.21 bc

0.65±0.09 a 0.47±0.19 a

0.29±0.12 a

Kn 4.0

1.70±0.19 abc

1.00±0.24 bc

0.81±0.11 a 0.85±0.45 a

0.41±0.15 a

TDZ 0.5

1.16±0.18 bc

0.37±0.14 abc 0.59±0.09 a 0.47±0.22 a

0.16±0.07 a

TDZ 1.0

1.58±0.22 abc 1.16±0.30 abc 0.71±0.12 a 0.37±0.14 a

0.29±0.11 a

TDZ 2.0

1.90±0.25 ab

0.82±0.11 a 1.70±0.47 a

0.63±0.15 a

TDZ 4.0

2.00±0.22 a

1.14±0.55 abc 0.79±0.14 a 1.14±0.40 a

0.46±0.14 a

Cytokinins (mg.L-1)

1.50±0.28 a

หมายเหตุ * ตัวอักษรทีเ่ หมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่ามีนยั สาคัญทางสถิติ p< 0.05
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างโดยวิธี DMRT
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การงอกของเมล็ด และผลของสารประกอบอิ นทรียต์ ่อการพัฒนาของโปรโตคอร์ม
ไอยเรศน่ าน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan) ในสภาพปลอดเชื้อ
In vitro seed germination and effect of organic substances on development of
protocorms of Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan
อนุพนั ธ์ กงบังเกิด1* ประสุข โฆษวิฑติ กุล1 และธนากร วงษศา2
Anupan Kongbangkerd1*, Prasuk Kosawititkul1 , and Thanakorn Wongsa2
บทคัดย่อ
จากการศึกษาการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้ พบว่า เมล็ดไอยเรศน่ านมีการพัฒนา
เข้าสูร่ ะยะการเจริญต่างๆ จนกลายเป็ นต้นอ่อนทีส่ มบูรณ์ภายในเวลา 3 สัปดาห์ และเมื่อย้ายโปรโตคอร์มไอยเรศน่ าน
อายุ 6 สัปดาห์ เลีย้ งบนอาหารกึง่ แข็งดัดแปลงสูตร VW (1949) ทีเ่ ติมน้ามะพร้าว (100, 150 และ 200 มิลลิลติ รต่อลิตร)
ร่วมกับมันฝรัง่ (25, 50 และ 75 กรัมต่อลิตร) และกล้วยหอมบด (25 และ 50 กรัมต่อลิตร) เลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
พบว่า อาหารสูตรทีเ่ ติมน้ามะพร้าว 100 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรังบด
่ 75 กรัมต่อลิตร และกล้วยหอมบด 25 กรัม
ต่อลิตร สามารถกระตุ้นให้โปรโตคอร์ม มีการทวีจานวนได้ดที ่สี ุด (15.7 โปรโตคอร์ม) ในขณะทีส่ ตู รทีเ่ ติม น้ ามะพร้าว
100 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรังบด
่ 50 กรัมต่อลิตร และกล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร นัน้ มีผลให้โปรโตคอร์มเกิด
การพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้ดที ส่ี ดุ (8.38 ต้น) และต้นใหม่ทเ่ี กิดขึน้ สามารถพัฒนาเกิดเป็ นรากได้มากที่สดุ (3.62 ราก) เมื่อ
เลีย้ งบนอาหารทีเ่ ติมน้ามะพร้าว 200 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรังบด
่ 25 กรัมต่อลิตร และกล้วยหอมบด 50 กรัมต่อ
ลิตร ต้นอ่อนไอยเรศน่านทีส่ มบูรณ์มอี ตั ราการรอดชีวติ ในเรือนเพาะชา 100 % เมื่อย้ายปลูกในวัสดุปลูกต่างๆ เมื่อเวลา
ผ่านไป 8 สัปดาห์
คาสาคัญ:

ไอยเรศ องค์ประกอบอาหาร การเจริญและพัฒนา

Abstract
In vitro seed germination of Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan was studied. The results
showed that seeds could be developed into young complete plantlet within 3 weeks after germination. The 6
weeks old protocorms were transferred to culture on semi-solid modified Vacin and Went (VW) 1949 medium
supplemented with a different combination of coconut water (100, 150 and 200 ml/l), potato extract (25, 50
and 75 g/l) and banana smash (25 and 50 g/l) for 12 weeks. The results revealed that the highest number of
secondary protocorms (15.7 protocorms) could obtain when cultured on the medium supplemented with 100
ml/l coconut water, 75 g/l potato extract and 25 g/l banana smash whereas the highest number of new shoots
(8.38 shoots) could receive on the medium with 100 ml/l coconut water, 50 g/l potato extract and 50 g/l
banana smash. However, the highest root number per shoots (3.62 roots) could observe on the medium with
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200 ml/l coconut water, 25 g/l potato extract and 50 g/l banana smash. The highest percentage of survival
(100 %) of young plantlets could be observed in all planting materials an grew well after 8 weeks of
acclimatization in the greenhouse.
Key words:

Rhynchostylis retusa (L.) Blume, Medium components, Growth and development

บทนา
กล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis) จัดเป็ นกล้วยไม้สกุลหนึ่งทีม่ ศี กั ยภาพทางการค้ามาเป็ นเวลานาน จึงทาให้
ความต้องการปลูกเลีย้ งเป็ นทีน่ ิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั กล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis) ทีพ่ บในประเทศไทย
นัน้ สามารถจาแนกได้ 3 ชนิด คือ ช้างกระ (R. gigantea) เขาแกะ (R. coelestis) และไอยเรศ (R. retusa) สาหรับ
กล้วยไม้ไอยเรศน่ าน (R. retusa (L.) Blume var. nan) จัดเป็ นกล้วยไม้สกุลช้างทีพ่ บการกระจายพันธุใ์ นเขตจังหวัด
น่ าน เชียงราย ตากและแม่ฮ่องสอน ที่พบว่าโดยทัวไปแล้
่
วจะมีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกทัวไปนั
่ น้ คล้ายคลึง
กับกล้วยไม้ไอยเรศทัวไป
่ (R. retusa) แต่จากรายงานการศึกษาของ [1] พบว่า การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม AFLP
สามารถจัดจาแนกกลุ่มกล้วยไม้ไอยเรศน่านออกมาจากกล้วยไม้ไอยเรศทัวไปได้
่
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากปญั หา
การลักลอบตัดไม้ทาลายปา่ และการบุกรุกพืน้ ทีป่ ่าไม้เพื่อเข้าครอบครองทีด่ นิ รวมไปถึงปรากฏการณ์ไฟไหม้ป่าทัง้ โดย
ธรรมชาติและจากการกระทาของมนุ ษย์ เป็ น เหตุให้แหล่งธรรมชาติทอ่ี ยู่อาศัยของกล้วยไม้ไอยเรศน่ านนัน้ มีปริมาณ
ลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ปจั จุบนั กล้วยไม้กลุ่มไอยเรศรวมไปถึงไอยเรศน่าน เริม่ เป็ นทีน่ ิยมปลูกเลีย้ งกันมากขึน้ อีกครัง้
หนึ่งทดแทนกล้วยไม้ชา้ งกระ จึงถูกลักลอบนาออกจากปา่ ธรรมชาติมากขึน้ ทาให้กล้วยไม้ไอยเรศ และไอยเรศน่ าน อยู่
ในสถานภาพถูกคุกคามและเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลช้างนัน้ พบว่า มีรายงาน
การศึกษาทดลอง โดย Vajrabhaya and Vajrabhaya ในปี 1970 ซึง่ พัฒนาสูตรอาหาร Vajrabhaya and Vajrabhaya
(VV) (1970) และใช้เลีย้ งกล้วยไม้สกุลช้าง โดยเฉพาะช้างกระ (Rhynchostylis gigantea) เป็ นผลสาเร็จ [21] และมี
การศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลีย้ งเนื้อเยื่อมาเป็ นระยะ [2, 3, 4, 5, 7] สาหรับรายงานการศึกษา การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ไอยเรศนัน้ พบว่า มีรายงานการศึกษาน้อยมาก อาทิ งานทดลองของ [22] ทีศ่ กึ ษาการชักนาให้เกิดยอดใหม่
จากการเลีย้ งชิน้ ส่วนใบของกล้วยไม้ไอยเรศ (R. retusa) การเลีย้ งชิน้ ส่วนรากของไอยเรศ [17] รวมไปถึงการศึกษาผล
ของแสงและสารค้าจุนที่มีต่ออัตราการเจริญของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลไอยเรศ [13] แต่ ยงั ไม่มีรายงาน
การศึกษาการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อไอยเรศน่านมาก่อน วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี้ จึงต้องการศึกษาการงอกของ
เมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่ าน และผลของสารประกอบอินทรีย์บางประการต่อการกระตุ้นให้โปรโตคอร์ม กล้วยไม้ไอยเรศ
น่านทวีจานวนและเจริญเติบโตพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้เป็ นจานวนมากและนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการศึกษา
การทดลองที่ 1 รูปแบบพัฒนาการงอกของเมล็ดไอยเรศน่ านในสภาพปลอดเชื้อ
นาฝกั กล้วยไม้ไอยเรศน่ านทีส่ มบูรณ์ อายุ 10 เดือน ทีเ่ ก็บมาจากพื้นที่จงั หวัดน่ าน มาฟอกฆ่าเชื้อที่ผวิ ด้วย
สารละลายคลอร็อกซ์ ความเข้มข้น 15 % โดยปริมาตร เป็ นเวลา 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลันนึ
่ ่งฆ่าเชือ้ 3-4 ครัง้ และ
จุ่มฝกั กล้วยไม้ไอยเรศน่านในแอลกอฮอล์ 95 % และลนไฟ จากนัน้ ผ่าฝกั และเขีย่ เมล็ดภายในฝกั เพาะลงบนอาหารกึง่
แข็งดัดแปลงสูตร Vacin and Went [20] ทีเ่ ติมน้าตาล 20 กรัมต่อลิตร น้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรัง่
50 กรัมต่อลิตร ทีน่ าไปต้มเอาแต่น้า ปรับค่าความเป็ นกรดด่างของอาหาร (pH) ให้มคี ่า 5.2 แล้วนาไปเลีย้ งไว้ในห้องทีม่ ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงสว่างความเข้ม 20 µmol.m-2.s-1 12 ชัวโมงต่
่
อวัน เลีย้ งเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ จน
เมล็ดงอก และบันทึกผลการเจริญและการพัฒนาของเมล็ด ตามรูปแบบการเจริญและการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ท่ี
ดัดแปลงมาจาก [18, 19] ดังตารางที่ 1.
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การทดลองที่ 2 ผลของสารประกอบอิ นทรียเ์ ชิ งซ้อนบางประการต่อการเจริญและพัฒนาการของโปรโตคอร์ม
ไอยเรศน่ านในสภาพปลอดเชื้อ
นาโปรโตคอร์ม กล้วยไม้ไอยเรศน่ านอายุ 6 สัปดาห์ ที่เจริญและพัฒนามาจากการทดลองที่ 1 มาเลี้ยงบน
อาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตร VW (1949) ที่เติมน้ าตาล 20 กรัมต่อลิตร น้ ามะพร้าว (ปริมาตร 100, 150 และ 200
มิลลิลติ รต่อลิตร) ร่วมกับมันฝรังที
่ ต่ ้มเอาแต่น้ า (ปริมาณ 25, 50 และ 75 กรัมต่อลิตร) และกล้วยหอมบด (25 และ 50
กรัมต่อลิตร) อัตราส่วนต่างๆ และปรับ pH ของอาหารทุกสูตรเป็ น 5.2 นาไปเลี้ยงในห้องที่มอี ุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส ให้แสงสว่างความเข้ม 20 µmol.m-2.s-1 12 ชัวโมงต่
่
อวัน เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ บันทึกผลการทดลอง
การทดลองที่ 3 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติ บโตของต้นอ่อนไอยเรศน่ านในเรือนเพาะชา
นาต้นอ่อนกล้วยไม้ไอยเรศน่านทีไ่ ด้จากการทดลองที่ 2 ทีม่ ใี บ 2-3 ใบ ราก 1-2 ราก ย้ายออกปลูกในวัสดุปลูก
ทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ หัวเฟินชายผ้าสีดา สแฟกนัมมอส ถ่านทุบ และกาบมะพร้าวสับ ปลูกในเรือนเพาะชาทีม่ กี ารรดน้ า
วันละ 2 ครัง้ (เช้า และเย็น) ให้ป๋ ุยสูตรเสมอ 21-21-21 ในอัตรา 2.0 กรัมต่อลิตร ร่วมกับการฉีดพ่นสารกาจัดโรคพืช
ผสมระหว่างแคปเทน คาร์เบนดาซิม และเมทาแลกซิล ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1
ครัง้ จากนัน้ บันทึกอัตราการรอดชีวติ ของต้นอ่อน ทุกสัปดาห์จนครบ 8 สัปดาห์
การบันทึก และวิ เคราะห์ผลการทดลอง
ทาการบันทึกผลการทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอดและมีการจัดสิง่ ทดลองแบบแฟกทอเรียลแต่
ละทรีทเมนต์มีจานวน 30 ซ้า ทาการทดลองซ้า 1 ครัง้ นาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกผลมาวิเคราะห์ความแตกต่ าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan New’s Multiple Range test (DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 %

ผลการศึกษา
การทดลองที่ 1 รูปแบบพัฒนาการงอกของเมล็ดไอยเรศน่ านในสภาพปลอดเชื้อ
เมื่อเพาะเมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่ าน (Rhynchostylis retusa (L.) Blume var. nan) ลงบนอาหารกึ่งแข็ง
ดัดแปลงสูตร VW (1949) ทีเ่ ติมน้ามะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับน้าต้มมันฝรัง่ 50 กรัมต่อลิตร และน้ าตาล
20 กรัมต่อลิตร ผงวุน้ 7 กรัมต่อลิตร เลีย้ งเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ พบว่า ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ เมล็ดเกิดการงอกขึน้
และมีพฒ
ั นาการเจริญเติบโตไปเป็ นต้นอ่อนตามระยะพัฒนาการ และเมื่อเลีย้ งไปเป็ นเวลา 5, 7 และ 9 สัปดาห์ เมล็ด
กล้วยไม้ไอยเรศน่านสามารถงอกและพัฒนาเข้าสูร่ ะยะต่างๆ ของการเจริญเพิม่ มากขึน้ (ภาพที่ 1-2)
การทดลองที่ 2 ผลของสารประกอบอิ นทรียเ์ ชิ งซ้อนบางประการต่อการเจริ ญและพัฒนาการของโปรโตคอร์ม
ไอยเรศน่ านในสภาพปลอดเชื้อ
จากการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์ม กล้วยไม้ไอยเรศน่ านบนอาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตร VW (1949) ที่เติม
สารประกอบอินทรียต์ ่างๆ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า โปรโตคอร์มมีการตอบสนองแตกต่างกันไป โดยโปรโตคอร์มมี
การพัฒนาและทวีจานวนเป็ นโปรโตคอร์มใหม่เพิม่ ขึน้ ได้ดที ส่ี ุด (15.7 โปรโตคอร์ม, ภาพที่ 3ก) เมื่อเลี้ยงบนอาหารที่
เติมน้ ามะพร้าว 100 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรังบด
่ 75 กรัมต่อลิตร และกล้วยหอมบด 25 กรัมต่อลิตร ในขณะที่
อาหารสูตรทีเ่ ติมน้ามะพร้าว 100 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรังบด
่ 50 กรัมต่อลิตร และกล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร
นัน้ ส่งผลให้โปรโตคอร์ม เกิดการพัฒนาเป็ นต้น ใหม่ได้ดีท่สี ุด (8.38 ต้น, ภาพที่ 3ข) ในขณะที่ต้นใหม่ท่เี กิดขึ้นนัน้
สามารถเกิดรากได้มากทีส่ ดุ (3.62 ราก, ภาพที่ 3 ค) และกลายเป็ นต้นทีส่ มบูรณ์พร้อมย้ายออกปลูกในเรือนเพาะชาเมื่อ
เลีย้ งบนอาหารทีเ่ ติมน้ามะพร้าว 200 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรังบด
่ 25 กรัมต่อลิตร และกล้วยหอมบด 50 กรัมต่อ
ลิตร (ตารางที่ 2)
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การทดลองที่ 3 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติ บโตของต้นอ่อนไอยเรศน่ านในเรือนเพาะชา
จากการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุปลูกทีม่ ตี ่ออัตราการรอดชีวติ ของต้นอ่อนไอยเรศน่ านในเรือนเพาะชา
เมื่อทาการย้ายปลูกต้นอ่อนโดยใช้วสั ดุปลูก 4 ชนิด คือ กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส เฟิน และถ่าน เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
พบว่า หลังจากออกปลูกเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ต้นอ่อนไอยเรศน่ านที่ปลูกด้วยวัสดุปลูก ทุกชนิด สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในเรือนเพาะชาได้ดี และมีอตั ราการรอดชีวติ สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ ในวัสดุปลูกทุกชนิด (ภาพที่ 3ง-ช)

วิ จารณ์และสรุปผล
การศึกษากระบวนงอกของเมล็ดไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้ นี้ แสดงให้เห็นเมล็ดไอยเรศน่ านมีรูปแบบและ
พัฒนาการงอกไม่แตกต่างจากพัฒนาการงอกของเมล็ดกล้วยไม้อ่นื ทัวไปที
่ เ่ คยมีรายงานการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ [18,
19] อย่างไรก็ตาม ในแต่ละระยะของการพัฒนาเมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่านนัน้ อาจใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าการงอกของ
กล้วยไม้ชนิดอื่น ที่เคยมีรายงานไว้ และเมื่อนาโปรโตคอร์มไอยเรศน่ าน อายุ 6 สัปดาห์ ย้ายเลีย้ งบนอาหารสูตร VW
(1949) ทีเ่ ติมน้ ามะพร้าว ร่วมกับ มันฝรัง่ และกล้วยหอมบดในอัตราส่วนต่างๆ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า โปรโต
คอร์ม เริ่ม ต้ น มีก ารเจริญ และพัฒ นาเป็ น โปรโตคอร์ม ใหม่ แ ละ/หรือ เกิด เป็ น ต้น ใหม่ ไ ด้แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ ก ารเติม
สารประกอบอินทรีย์มกั นิยมเติมลงในอาหารเพาะเลีย้ งร่วมกันหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็ นน้ ามะพร้าว น้ าต้มมันฝรัง่ และ
กล้วยหอมบด เนื่องจากมีสารประกอบเชิงซ้อนต่างๆ ทีช่ ่วยส่งเสริมการเจริญและการพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ ง โดย
ในมันฝรังนั
่ น้ พบว่ามีวติ ามิน รวมไปถึงสารประกอบในกลุ่มโพลีเอมีน (polyamine) ทีช่ ่วยส่งเสริมให้พชื เกิดการเจริญได้
ดี ซึง่ มีรายงานถึง ผลของสารกลุ่มดังกล่าว ในการส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้หลายชนิด เช่น
Doritaenopsis sp. [16] และ Vanda roxburgii [11] เป็ นต้น และน้ามะพร้าวทีใ่ ช้ในการทดลอง ยังเป็ นแหล่งสารประกอบ
อินทรียต์ ่างๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนต่างๆ [10] สารประกอบไนโตรเจน ลิปิด กรดอินทรีย์ ไอออนของสารอนิน
ทรีย์ ฮอร์โมนพืชธรรมชาติไม่ว่าจะเป็ นออกซิน และไซโตไคนินธรรมชาติ รวมไปถึงสารประกอบอื่นๆ [23] ทีช่ ่วย
ส่งเสริมการเจริญของต้นอ่อนกล้วยไม้ นอกจากนี้กล้วยหอมบดทีเ่ ติมลงในอาหารเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นนั ้ ยังมีผลช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มและต้นอ่อนของพืช รวมไปถึงกล้วยไม้หลายชนิดด้วย [8, 23] จากผลการ
ทดลองจะเห็นได้ว่า การเติมน้ ามะพร้าวลงในอาหารทีป่ ริมาณ 100 มิลลิลติ รต่อลิตร นัน้ มีผลทาให้โปรโตคอร์มเริม่ ต้น
สามารถแตกโปรโตคอร์มใหม่ได้ท่สี ุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ [9] ที่พบว่า การเติมน้ ามะพร้าวปริมาณ 100
มิลลิลติ รต่อลิตร นัน้ มีผลทาให้โปรโตคอร์มเริม่ ต้นของกล้วยไม้ Phalaenopsis violacea และ Dendrobium Alya Pink
สามารถทวีจานวนโปรโตคอร์มใหม่ได้ดที ส่ี ุด ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การเติมน้ ามะพร้าว ร่วมกับมันฝรัง่ และกล้วย
หอมบดในปริมาณที่มากเกินไป มีแนวโน้มทาให้การสร้างโปรโตคอร์มใหม่ และต้นใหม่ลดลง ซึง่ สอดคล้องกับรายงาน
ของ [12] ทีพ่ บว่า สารในกลุ่มของไซโตไคนินทีม่ อี ยู่ในน้ า มะพร้าว และสารประกอบอินทรียอ์ ่นื ๆ อาจมีผลยับยัง้ การ
เจริญของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุล Dendrobium ในระยะแรกได้ ถ้าได้รบั สารประกอบอินทรีย์ในปริมาณทีส่ งู เกินไป และ
อาหารทีม่ กี ารเติมน้ามะพร้าว มันฝรัง่ และกล้วยหอมบด ในปริมาณมากนัน้ จะมีผลทาให้แรงดันออสโมติกในอาหารเพิม่
มากขึน้ กอปรกับน้ ามะพร้าว มันฝรัง่ และกล้วยหอมบดนัน้ มีน้ าตาลชนิดต่ างๆ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ จึงทาให้
อาหารมีความหนืด และเกิดสภาพเครียดจากแรงดันออสโมติก จึงมีผลต่อความสามารถในการดูดซับสารอาหารของ
ชิน้ ส่วนพืชเพื่อนาไปใช้ในการเจริญเติบโต ทาให้การเจริญเติบโตและการพัฒนาของโปรโตคอร์มไอยเรศน่ านลดลง ดัง
ตัวอย่างรายงานหลายฉบับที่ให้ผลการศึกษาเช่นเดียวกัน [6, 9, 14] จากการนาต้นอ่อนจากการทดลองทีไ่ ด้ ออกปลูก
ในวัสดุปลูกชนิดต่ างๆ ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ถ่านทุบ และหัวเฟิ นชายผ้าสีดา เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
พบว่า ต้นอ่อนในวัสดุปลูกทัง้ 4 ชนิด มีอตั ราการรอดชีวติ 100% ซึง่ ให้ผลการทดลองทีด่ ี กว่าการทดลองของ [15] ทีใ่ ช้
วัสดุปลูกต้นอ่อนไอยเรศที่ด้วยถ่านทุบกับเปลือกไม้ และพบว่า มีอตั รารอดชีวิตสูงสุดเพียง 60% เท่านัน้ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากผลการนาต้นอ่อนไอยเรศน่านออกปลูกในเรือนเพาะชาทีม่ กี ารให้น้ า และการจัดการดูแลโรคและแมลง รวมไป
ถึงการใส่ป๋ ยเพื
ุ ่อกระตุน้ การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ไอยเรศน่ านอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ต้นอ่อนสามารถเจริญ
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และมีการสร้างรากใหม่ขน้ึ มา และพัฒนาเกิดเป็ นใบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกวัสดุปลูก การศึกษาในครัง้ นี้ทาให้ทราบ
ถึงข้อมูลบางประการทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการขยายพันธุก์ ล้วยไม้ไอยเรศน่ าน และจาเป็ นต้องมี
การศึกษาปจั จัยอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อการเจริญและการทวีจานวนกล้วยไม้ไอยเรศน่านอย่างรวดเร็วต่อไป
ตารางที่ 1 ระยะพัฒนาการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่าน [18, 19]
ระยะพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิ ทยาของเมล็ดที่กาลังงอก
0
เมล็ดไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง แต่ยงั มีเอ็มบริโอ (Embryo) อยู่ภายในเมล็ดปกติ
I
เอ็มบริโอภายในเมล็ดเกิดการขยายขนาดเพิม่ ขึน้ จนดันเปลือกหุม้ เมล็ดให้แตกออก
II
เกิดเป็ นโปรโตคอร์มทีม่ พี ฒ
ั นาการเกิดขนราก ซึง่ ถือว่าเมล็ดเกิดการงอกขึน้ (Germination)
III
โปรโตคอร์มสร้างใบอ่อนขนาดเล็ก และสร้างรากมากขึน้
IV
ใบอ่อนมีการขยายขนาดใหญ่ขน้ึ และโปรโตคอร์มเปลีย่ นไปเป็ นต้นอ่อน
V
เกิดการสร้างส่วนของรากทีแ่ ท้จริงออกมาทีบ่ ริเวณส่วนฐานของต้นอ่อนทีพ่ ฒ
ั นามาจาก
โปรโตคอร์ม

ภาพที่ 1 รูปแบบพัฒนาการงอกของเมล็ดไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้
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การงอกและพัฒนาการของเมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่ าน
100
80
Stage V
Stage IV
Stage III
Stage II
Stage I
Stage O

เปอร์เซ็นต์

60
40
20

ระยะพัฒนาการ

0

3

5

7

9

Stage V

0.00

0.00

26.40

68.40

Stage IV

0.00

11.27

24.80

5.60

Stage III

0.00

26.00

20.40

1.60

Stage II

4.53

22.93

10.40

0.00

Stage I

74.33

31.80

6.00

5.20

Stage O

21.13

8.00

12.00

19.20

อายุเพาะเลี้ยง
(สัปดาห์)

ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์พฒ
ั นาการของเมล็ดกล้วยไม้ไอยเรศน่านทีร่ ะยะต่างๆ เมื่อเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้
เป็ นระยะเวลา 3, 5, 7 และ 9 สัปดาห์
ตารางที่ 2 ผลของน้ามะพร้าว ร่วมกับมันฝรัง่ และกล้วยหอมบด ต่อการเจริญและการเปลีย่ นแปลงทางสัณฐานวิทยา
ของโปรโตคอร์มไอยเรศน่านในสภาพปลอดเชือ้ เมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
สูตรอาหาร**
100CW-25PE-25BS
100CW-25PE-50BS
100CW-50PE-25BS
100CW-50PE-50BS
100CW-75PE-25BS
100CW-75PE-50BS
150CW-25PE-25BS
150CW-25PE-50BS
150CW-50PE-25BS
150CW-50PE-50BS

จานวนโปรโตคอร์ม
Mean±SE
12.96±2.42ab*
12.95±4.57ab
8.88±3.03abc
12.67±3.12ab
15.70±3.83a
8.25±2.38abc
3.55±1.63bc
6.00±2.13abc
9.36±2.19abc
4.22±1.86bc

จานวนต้นใหม่
Mean±SE
6.26±1.51a-d*
6.95±1.89abc
1.00±0.43ef
8.38±2.26ab
5.70±1.26b-e
3.54±0.83c-f
1.11±0.66ef
1.37±0.55def
3.00±0.81c-f
2.00±0.78def
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จานวนราก
Mean±SE
2.44±0.37abc
3.19±0.63ab
0.44±1.66efg
2.90±0.59abc
1.96±0.40b-e
1.83±0.56b-e
0.50±0.20efg
0.46±0.24efg
0.86±0.24d-g
0.67±0.29d-g

อัตราการ
รอดชีวิต (%)
93
100
94
95
85
100
67
79
96
78

สูตรอาหาร**
150CW-75PE-25BS
150CW-75PE-50BS
200CW-25PE-25BS
200CW-25PE-50BS
200CW-50PE-25BS
200CW-50PE-50BS
200CW-75PE-25BS
200CW-75PE-50BS

จานวนโปรโตคอร์ม จานวนต้นใหม่
Mean±SE
Mean±SE
1.26±0.74c
0.47±0.27f
2.44±1.06c
2.06±0.80def
7.44±2.08abc
2.96±0.80c-f
13.37±3.03ab
5.42±1.77b-f
8.72±3.29abc
3.50±0.98c-f
8.13±2.40abc
2.00±0.64def
10.57±3.49abc
3.61±1.19c-f
1.67±1.19c
10.58±2.69a

จานวนราก
Mean±SE
0.20±0.14fg
0.16±0.16g
2.37±0.52abc
3.62±0.64a
1.72±0.29b-f
1.53±0.44c-g
2.67±0.55abc
2.17±0.42a-d

อัตราการ
รอดชีวิต (%)
27
66
70
100
100
93
86
91

หมายเหตุ: *ตัวอักษรทีไ่ ม่เหมือนกันทีอ่ ยู่ในสดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ p<0.05 วิเคราะห์
ความแตกต่างโดยวิธี Duncan New’s Multiple Range Test
**CW = Coconut water, PE = Potato Extract, BS = Banana Smash

ค

ข

ก

จ

ง

ง
ช

ฉ

ภาพที่ 3 พัฒนาการของโปรโตคอร์มทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงเป็ นโปรโตคอร์มใหม่ (ก) และต้นอ่อน (ข) จานวนมากจาก
การเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งดัดแปลงสูตร Vacin and Went 1949 ทีเ่ ติมน้ ามะพร้าว มันฝรัง่ และกล้วยหอมบด ใน
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อัตราส่วน 100 ml/l : 75 g/l : 25 g/l และ 100 ml/l : 50 g/l : 50 g/l ตามลาดับ และต้นอ่อนสมบูรณ์ทพ่ี ร้อมย้ายออก
ปลูกในเรือนเพาะชา (ค) และสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาได้ดมี อี ตั ราการรอดชีวติ สูง หลังจากปลูกเลีย้ งในเรือนเพาะ
ชา โดยใช้วสั ดุปลูกเป็ นกาบมะพร้าวสับ (ง) หัวเฟิ นชายผ้าสีดา (จ) สแฟกนัมมอส (ฉ) และถ่านทุบ (ช) เป็ นเวลา 8
สัปดาห์ (scale bar = 1 mm)
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Effects of Organic compounds on growth and development of in vitro nodal
culture of Cheirostylis spathulata J.J.Sm.
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บทคัดย่อ

จากการเลี้ยงชิ้นส่วนข้อเอื้องดินปากพัด (Cheirostylis spathulata J.J.Sm.) บนอาหารกึ่งแข็งครึ่งสูตร
ดัดแปลง ½ Vacin and Went (1949) ทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าว ปริมาตรต่างๆ (50, 100, 150 และ 200 มิลลิลติ รลิตร) ร่วมกับ
มันฝรังที
่ ต่ ม้ เอาแต่น้ําปริมาณต่างๆ (25, 50 และ 100 กรัมต่อลิตร) เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ชิน้ ส่วนข้อทีเ่ ลีย้ งบน
อาหารสูตรทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าวร่วมกับนํ้าสกัดมันฝรังทุ
่ กความเข้มข้นสามารถชักนําให้เกิดยอดใหม่ได้ดไี ม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แต่เมื่อพิจารณาถึง จํานวนข้อใหม่และจํานวนใบใหม่เฉลีย่ พบว่า อาหารสูตรทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รลิตร
ร่วมกับนํ้าสกัดมันฝรังปริ
่ มาณ 25 กรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้มจี าํ นวนข้อใหม่ (3.21 ข้อต่อยอด) และจํานวนใบเฉลีย่
(2.26 ใบต่อยอด) มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ชิน้ ส่วนข้อทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตรทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รลิตร ร่วมกับ
นํ้าสกัดมันฝรังปริ
่ มาณ 100 กรัมต่อลิตร มีผลทําให้ยอดใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ยืดยาวออกได้มากทีส่ ดุ เฉลีย่ 4.97 เซนติเมตร
คําสําคัญ: เอือ้ งดินปากพัด การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ สารประกอบอินทรีย์

Abstract

In vitro nodal segments of Cheirostylis spathulata J.J.Sm. were cultured on modified half-strength
Vacin and Went (1949) medium supplemented with different concentrations of coconut water (50, 100, 150
and 200 ml/l) and potato extract (25, 50, and 100 g/l) for 12 weeks. The results indicated that the highest
shoot number showed no significant difference in all medium. The highest number of nodes (3.21 nodes/new
shoot) and leaves (2.26 leaves/new shoot) could obtain when explants were cultured on the medium
supplemented with 50 ml/l coconut water and 25 g/l potato extract whereas the highest shoot length (4.97
cm) could observe on the medium with 150 ml/l coconut water and 100 g/l potato extract.

Key words: Cheirostylis spathulata J.J.Sm., Tissue Culture, Organic Compounds
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ในปจั จุบนั กล้วยไม้ป่าของไทยมีจํานวนลดน้อยลงเนื่องจากถิ่นอาศัยในธรรมชาติถูกรบกวนหรือถูกทําลาย
เนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากถิน่ อาศัย ในขณะทีข่ อ้ มูลชนิดพันธุก์ ล้วยไม้ในแต่ละพืน้ ทีย่ งั มีอยู่น้อยมากโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งพื้นที่ป่าที่อยู่ใ นเขตของการพัฒ นา และนอกเขตอนุ รกั ษ์ [3] เอื้อ งดินปากพัด (Cheirostylis spathulata
J.J.Sm.) เป็ นกล้วยไม้ดนิ ทีม่ กี ารเจริญเติบโตในฤดูฝนโดยมีการสร้างลําต้นทอดเลือ้ ยไปบนซอกหินทีม่ ดี นิ และใบไม้ปก
คลุม ดอกของเอือ้ งดินปากพัดมีลกั ษณะสวยงามเป็ นใบพัดแผ่กว้าง เมื่อถึงฤดูหนาวส่วนของใบจะเหีย่ วแห้งไปเพื่อพัก
ตัว พบได้บริเวณเขาหินปูน ซึง่ ทัวโลกมี
่
รายงานพบทัง้ สิน้ 92 ชนิด ประเทศไทยพบ 9 ชนิด [10] โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี ี
เขาหิน ปูน คือ พื้น ที่ใ นเขตภาคกลางซึ่ง มีก ารกระจายของเขาหิน ปูน ตัง้ แต่ จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก พิจิต ร เพชรบูร ณ์
นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี รวมทัง้ พืน้ ทีใ่ นเขตติดต่อพรรณไม้บริเวณปา่ หินปูน [1] จัดเป็ นกล้วยไม้ทม่ี นี ิเวศจําเพาะ
ทีง่ ่ายและเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ เมื่อสภาพทางนิเวศเปลีย่ นแปลงไป การขยายพันธุต์ ามธรรมชาติของกล้วยไม้ดงั กล่าว
นัน้ อาศัยเมล็ด ซึง่ มีปจั จัยเสีย่ งต่อการผสมพันธุเ์ พื่อติดเมล็ดหลายประการ ปจั จุบนั เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อประสบ
ความสําเร็จในการช่วยขยายพันธุก์ ล้วยไม้หลายชนิด รวมไปถึงกล้วยไม้ดนิ ชนิดต่างๆ ด้วย [8] สําหรับการศึกษาการ
เลีย้ งเนื้อเยื่อเอื้องดินปากพัดนัน้ พบว่ามีรายงานการศึกษาเพียงรายงานเดียวเท่านัน้ ทีศ่ กึ ษาถึงผลของฮอร์โมน BA
ร่วมกับ NAA ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของชิน้ ส่วนข้อเอือ้ งดินปากพัด [2] และยังไม่มรี ายงานการศึกษาเพิม่ เติม
แต่ อ ย่ า งใด กอปรกับ ยัง มีป จั จัย ต่ า งๆ ที่มีผ ลต่ อ การเจริญ และพัฒ นาของเนื้ อ เยื่อเอื้อ งดิน ปากพัด ที่จําเป็ น ต้อ งมี
การศึกษาเพิม่ เติม อาทิ องค์ประกอบของอาหาร ซึ่งจัดว่าเป็ นป จั จัยสําคัญที่มบี ทบาทต่อการเจริญและพัฒนาของ
เนื้อเยื่อเพาะเลีย้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารประกอบอินทรีย์ ชนิดต่างๆ [5] ดังนัน้ การทดลองนี้จงึ ได้ทาํ การศึกษาต่อยอด
โดยทดสอบผลของนํ้ามะพร้าว และมันฝรัง่ ซึง่ เป็ นสารประกอบอินทรีย์ ต่อการเจริญและพัฒนาของชิน้ ส่วนข้อเอือ้ งดิน
ปากพัดในสภาพปลอดเชือ้ สําหรับเป็ นแนวทางการเพิม่ จํานวนต้นพันธุเ์ พื่ออนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

นําต้นเอือ้ งดินปากพัดทีเ่ ลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้ บนอาหารกึง่ แข็งสูตรดัดแปลง ½ VW (1949) [9] ทีเ่ ติมผงวุน้
7.5 กรัมต่อลิตร ผงถ่าน 1 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมสุกบด 50 กรัมต่อลิตร นํ้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร มาตัดแยกเอา
เฉพาะชิน้ ส่วนข้อ (ข้อที่ 2-3 นับจากปลายยอด) มาเลีย้ งบนอาหารกึง่ แข็งสูตรดัดแปลง ½ VW (1949) ทีเ่ ติมผงวุน้ 7.5
กรัมต่อลิตร ผงถ่าน 1 กรัมต่อลิตร กล้วยหอมสุกบด 50 กรัมต่อลิตร นํ้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร และเติมนํ้ามะพร้าว
ปริมาตรทีแ่ ตกต่างกัน 4 ระดับ (50 100 150 และ 200 มิลลิลติ รต่อลิตร) ร่วมกับมันฝรัง่ (ต้มเอาแต่น้ํ า) ปริมาณ
แตกต่างกัน 3 ระดับ (25 50 และ 100 กรัมต่อลิตร) รวมอาหารทีใ่ ช้ในการทดลองทัง้ หมด 12 ทรีทเมนต์ แต่ละทรีท
เมนต์มี 15 ซํ้า แต่ละซํ้ามี 3 ชิน้ ส่วน จากนัน้ นําไปเลีย้ งบนชัน้ ภายในห้องเพาะเลีย้ งทีม่ อี ุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
ให้ได้รบั แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์นาน 12 ชัวโมงต่
่
อวัน ความเข้มแสง 20 µmol.m-2.s-1 สังเกตการเปลีย่ นแปลง
การเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลีย้ งทุกสัปดาห์ จนครบ 12 สัปดาห์

การวิ เคราะห์ผลการทดลองทางสถิ ติ
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD วิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่
ด้วยวิธี Duncan New Multiple Test (DMRT) ซึง่ ในการทดลองทีม่ กี ารวิเคราะห์ค่าทางสถิตนิ นั ้ ในแต่ละทรีทเมนต์ จะ
ใช้จาํ นวนชิน้ ส่วนเริม่ ต้น 20 ชิน้ ส่วนต่อทรีตเมนต์ และมีการทําซํ้า 1 ครัง้

ผลการศึกษา

จากการนําส่วนข้อของกล้วยไม้เอื้องดินปากพัดทีไ่ ด้จากต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชือ้ มา
เลีย้ งบนอาหารกึง่ แข็งสูตรดัดแปลง ½ VW (1949) ทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าวปริมาตร 50 100 150 และ 200 มิลลิลติ รต่อลิตร
ร่วมกับมันฝรัง่ ปริมาณ 25 50 และ 100 กรัมต่อลิตร พบว่า ในสัปดาห์แรกของการเลีย้ งนัน้ ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
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ทุกทรีทเมนต์ เมื่อเลีย้ งไปจนครบ 4 สัปดาห์ ตาของชิน้ ส่วนข้อทีเ่ ลีย้ งบนอาหารทุกสูตรมีการแตกเป็ นยอดใหม่เกิดขึน้
และยอดใหม่เริม่ มีการยืดยาวขึน้ และพบว่า สูตรทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรัง่ 25 กรัมต่อลิตร
(ต้มเอาแต่น้ํา) นัน้ ให้ค่าเฉลีย่ การเจริญยืดยาวออกของต้นเกิดเป็ นข้อดีทส่ี ุด คิดเป็ น 1.02 ข้อ และเมื่อเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อ
ของกล้วยไม้เอือ้ งดินปากพัด ต่อไปจนครบ 8 สัปดาห์ พบว่า ยอดใหม่ทแ่ี ตกออกมาจากตาของชิน้ ส่วนข้อทีเ่ ลีย้ งบน
อาหารสูตรต่างๆ นัน้ มีการยืดยาวเพิม่ ขึน้ และมีการสร้างใบมากขึน้ และสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณใต้ขอ้ แต่ละข้อทีเ่ กิดขึน้
บนยอดใหม่ทย่ี ดื ยาวออกมานัน้ มีการสร้างขนรากขนาดเล็กขึน้ และยอดใหม่ทเ่ี จริญเติบโตบนอาหารแต่ละสูตรนัน้ เริม่
มีการเจริญที่แตกต่างกัน โดยสูตรที่เติมนํ้ ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรัง่ 25 กรัมต่อลิตร ยังคงมี
พัฒนาการแตกเป็ นข้อใหม่เพิม่ ขึน้ ได้ดที ส่ี ดุ คิดเป็ น 2.08 ข้อ และเมื่อเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อเอือ้ งดินปากพัดต่อไปจนครบ 12
สัปดาห์ จะพบว่า ชิน้ ส่วนข้อทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตรทีเ่ ติม เติมนํ้ามะพร้าว 50 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรัง่ 25 กรัมต่อ
ลิตร ยังคงสามารถกระตุน้ ให้ยอดใหม่ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ มีจาํ นวนข้อใหม่เฉลีย่ มากทีส่ ุด คิดเป็ น 3.21 ข้อ อีกทัง้ ยอดใหม่ทย่ี ดื
ยาวออกมานัน้ มีการสร้างใบใหม่เฉลีย่ มากทีส่ ุดคิดเป็ น 2.26 ใบต่อยอด ในขณะทีช่ ้นิ ส่วนทีเ่ ลีย้ งบนอาหารสูตรทีเ่ ติม
เติมนํ้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรัง่ 100 กรัมต่อลิตร มีผลกระตุ้นให้ยอดใหม่ทแ่ี ตกออกมาจากตาบน
ชิน้ ส่วนข้อนัน้ ยืดยาวมากทีส่ ดุ (4.97 เซนติเมตร) (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)

วิ จารณ์และสรุปผล

แนวทางหนึ่งในการเพิม่ จํานวนต้นจากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุพ์ ชื คือ การเลีย้ งปลายยอด (shoot
tip culture) และ/หรือ การเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อ (nodal culture) เพื่อให้เกิดการแตกยอดใหม่ทม่ี กี ารสร้างข้อขึน้ มาใหม่จาก
ยอดใหม่ทแ่ี ตกออกมา ซึง่ เราสามารถตัดขยายชิน้ ส่วนข้อใหม่ลงเลีย้ งบนอาหารทีก่ ระตุ้นให้ตาจากข้อของยอดใหม่นัน้
แตกเป็ นต้นยืดยาวออกมาเป็ นข้อใหม่อีกครัง้ จึงทําให้สามารถทวีจํานวนยอดใหม่ได้อย่างต่ อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
รายงานการศึกษาการเลีย้ งชิน้ ส่วนข้อเพื่อการทวีจาํ นวนยอดใหม่ในเอือ้ งดินปากพัดนัน้ มีเพียงการศึกษาถึงผลของ BA
ร่วมกับ NAA ต่อการเจริญและพัฒนาของชิน้ ส่วนข้อเอือ้ งดินปากพัด [2] รายงานเดียว แต่ยงั คงมีปจั จัยอื่นๆ ทีช่ ่วย
ส่งเสริมการเจริญของต้นอ่อนกล้วยไม้ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรโตคอร์มเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะสารประกอบ
อินทรียเ์ ชิงซ้อนจากนํ้ามะพร้าว และมันฝรัง่ ทีพ่ บรายงานความสําเร็จในการใช้สารประกอบอินทรียเ์ พื่อการขยายพันธุ์
ในกล้วยไม้ดนิ หลายชนิด [8] จากการชิน้ ส่วนข้อเอือ้ งดินปากพัดบนอาหารสูตรทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าวร่วมกับมันฝรัง่ เป็ น
เวลา 12 สัปดาห์ พบว่า นํ้ามะพร้าวกับมันฝรังที
่ เ่ ติมลงในอาหารนัน้ ไม่มผี ลทําให้ชน้ิ ส่วนมีการแตกยอดใหม่เพิม่ ขึน้ ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตแิ ต่อย่างใด แต่ยอดใหม่ท่เี กิดขึน้ บนอาหารแต่ละสูตรนัน้ มีความยาว จํานวนใบ
และโดยเฉพาะจํานวนข้อ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปอย่างมีนัยสําคัญ และในการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่า การเติมนํ้ามะพร้าว
150 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับมันฝรัง่ มีผลทําให้ยอดใหม่ทส่ี ร้างขึน้ มีจํานวนยอด ความยาวยอด จํานวนใบ และจํานวน
ข้อเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ทีท่ ุกความเข้มข้นของมันฝรัง่ ซึง่ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานบางฉบับทีพ่ บว่าการเติม
นํ้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รต่อลิตร ลงในอาหารเพาะเลีย้ ง จะกระตุน้ ให้ชน้ิ ส่วนปลายยอดของ kiwi fruit มีการยืดยาวออก
และมีจํานวนข้อเกิดขึน้ ใหม่มากทีส่ ุด [6] รวมไปถึงรายงานทีพ่ บว่า การเติมนํ้ามะพร้าวลงไปในอาหารทีเ่ พาะเลีย้ งต้น
อ่อนกล้วยไม้ดนิ ลูกผสม Calanthe นัน้ จะมีผลทําให้ต้นอ่อนกล้วยไม้ดนิ ดังกล่าวมีการเจริญยืดยาวมากขึน้ และมีการ
สร้างใบ และนํ้าหนักสดของต้นเพิม่ มากขึน้ [4] และรายงานการเติมนํ้ามะพร้าวลงในอาหารทีเ่ พาะเลีย้ งโปรโตคอร์มของ
กล้วยไม้ Dendrobium Pink ทีม่ ผี ลกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรโตคอร์มใหม่เป็ นจํานวนมาก และโปรโตคอร์มดังกล่าว
พัฒนาเกิดเป็ นต้นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ [7] และจากการศึกษาในครัง้ นี้ ไม่พบว่าชิ้นส่วนข้อของเอื้องดินปากพัดนัน้
สามารถสร้างโปรโตคอร์มใหม่ และ/หรือมีการสร้างแคลลัสเกิดขึน้ แต่อย่างใด ถึงแม้จะมีการเติมนํ้ามะพร้าว และมันฝรัง่
ทีม่ สี ารอาหารต่างๆ อาทิ เช่น นํ้าตาล ไขมัน กรดอะมิโน สารประกอบไนโตรเจน กรดอินทรีย์ สารอนินทรียต์ ่างๆ และ
ฮอร์โมนหลายชนิด เป็ นองค์ประกอบก็ตาม [11] ซึง่ น่าจะมีผลกระตุน้ ให้เกิดการสร้างโปรโตคอร์ม และ/หรือแคลลัสใหม่
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ได้ ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากสารต่ า ง ๆ ที่เ ติม ลงไปในอาหารนัน้ ไม่ เ พีย งพอที่จ ะส่ง ผลกระตุ้น ให้ช้ิน ส่ว นข้อ เกิด การ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาเป็ นแคลลัสได้

มันฝรัง่ 50
กรัมต่อลิตร

มันฝรัง่ 25
กรัมต่อลิตร

มันฝรัง่ 100
กรัมต่อลิตร

นํ้ามะพร้าว 50
มิลลิลติ รต่อลิตร

นํ้ามะพร้าว 150
มิลลิลติ รต่อลิตร

นํ้ามะพร้าว 100
มิลลิลติ รต่อลิตร

นํ้ามะพร้าว 200
มิลลิลติ รต่อลิตร
ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นอ่อนกล้วยไม้เอือ้ งดินปากพัดทีเ่ จริญและพัฒนามาจากชิน้ ส่วนข้อบนอาหารสูตรทีเ่ ติมมันฝรัง่
ร่วมกับนํ้ามะพร้าวในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อเลีย้ งเป็ นเวลา 12 สัปดาห์
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ของจํานวนยอด จํานวนใบ จํานวนข้อ และความสูงของยอด ของกล้วยไม้เอือ้ งดินปากพัด
ทีเ่ ลีย้ งบน อาหารสูตร ½ VW (1949) ทีเ่ ติมนํ้ามะพร้าว ร่วมกับมันฝรังปริ
่ มาณต่างๆ ทีเ่ วลา 12 สัปดาห์
มันฝรัง่
นํ้ามะพร้าว
จํานวนยอด
จํานวนใบ
จํานวนข้อ
ความสูงยอด
(กรัมต่อลิ ตร) (มิ ลลิ ลิตรต่อลิ ตร) (Mean±SE)
(Mean±SE)
(Mean±SE) (Mean±SE) (cm)
25
50
1.00±0.00a* 2.26±0.30a
3.21±0.36a
4.47±0.60ab
50
50
1.00±0.00a
1.86±0.25ab 2.79±0.25ab 3.88±0.41ab
100
50
0.86±0.09a
1.71±0.32ab 2.15±0.29ab 3.41±0.55ab
25
100
0.93±0.11a
1.73±0.26ab 2.70±0.21ab 3.48±0.55ab
50
100
0.93±0.06ab 1.55±0.31ab 2.40±0.37ab 3.22±0.42b
100
100
1.00±0.00a
1.20±0.26b
2.51±0.35ab 3.11±0.43b
25
150
1.00±0.00a
1.86±0.22ab 2.55±0.25ab 4.09±0.39ab
50
150
1.00±0.00a
1.93±0.25ab 2.97±0.20ab 4.61±0.54ab
100
150
1.00±0.00a
2.24±0.20a
3.17±0.26a
4.97±0.47a
25
200
0.73±0.08b
2.11±0.23a
2.82±0.25ab 4.57±0.47ab
50
200
1.00±0.00a
1.75±0.28ab 2.48±0.30ab 4.41±0.49ab
100
200
1.00±0.00a
1.73±0.28ab 2.51±0.30ab 3.79±0.45ab
หมายเหตุ *ตัวอักษรทีเ่ หมือนกันในตารางแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % เมือ่ วิเคราะห์
ความ แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ วิธี Duncan New’s Multiple Range Test (DMRT)
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บทคัดย่อ

สภาขุนนางเป็ นสภาลําดับสองของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร สภาขุนนางมีความอิสระ และทํางานเป็ นส่วน
สนับสนุนในการทํางานของสภาสามัญชนทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน และมีหน้าทีร่ ่วมกันในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ
และตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล การปฏิรูปรัฐธรรมนู ญเกี่ยวกับสภาขุนนางได้รบั การอภิปราย และมีการริเริม่ เป็ น
นโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงกว่าศตวรรษทีผ่ ่านมา กระบวนการปฏิรปู นี้เริม่ ต้นตัง้ แต่มกี ฎหมายได้แก่ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1911 ธรรมเนียมปฏิบตั ซิ าลิสบิวรี-่ แอดดิสนั พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1949 พระราชบัญญัติ
ว่า ด้วยสมาชิกสภาขุน นางประเภทตลอดชีพ ค.ศ. 1958 พระราชบัญ ญัติว่ าด้ว ยสมาชิก สภาขุนนาง ค.ศ. 1963 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 เป็ นต้นมา ในทศวรรษที่ 2000 ได้มกี ารตัง้ คําถามถึงความชอบธรรม และ
อํานาจของสภาขุนนางขึ้นมาอย่างต่ อเนื่องเพราะความไม่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรใน
ภาพรวม ในช่วงทศวรรษที่ 2000 และหลังจากนัน้ ได้มกี ฎหมายทีส่ ําคัญอีก 2 ฉบับผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ได้แก่
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรปู รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005 และพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการอภิบาล
ค.ศ. 2010 และในท้ายทีส่ ดุ รัฐบาลได้พยายามผ่านร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการปฏิรปู สภาขุนนางตามแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ ค.ศ.
2012-2013 จนได้ผ่านการพิจารณาวาระทีส่ องในวันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 แต่ดว้ ยแรงกดดันทางการเมืองทํา
ให้รฐั บาลต้องประกาศในวันที่ 6 สิงหาคม 2012 ว่าจะไม่ดําเนินการกับร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ต่อไปซึ่งต่อมาได้ประกาศ
ถอนร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2012 โดยสรุปจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
ทัง้ หมดทีผ่ ่านมาคือเพื่อให้สภาขุนนางมีประสิทธิผล และความชอบธรรมมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีความเป็ นผูแ้ ทนของประชาชน
มากยิง่ ขึน้ ด้วย และความล้มเหลวในการปฏิรูปเกิดขึน้ จากการต่อสูร้ ะหว่างความต้องการสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดกับสิง่ ทีด่ อี ยู่แล้วซึง่ อาจ
แก้ไขอุปสรรคได้ดว้ ยการปฏิรูปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และการหาฉันทามติร่วมกันเป็ นสําคัญ ประสบการณ์เหล่านี้สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในระบบรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับวุฒสิ ภาของประเทศไทยได้
คําสําคัญ: การปฏิรปู รัฐธรรมนูญ สภาขุนนาง สหราชอาณาจักร
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Abstract

The House of Lords is the second chamber of the United Kingdom’s Parliament. It is independent from,
and complements the work of, the elected House of Commons. The Lords shares the task of making and shaping
laws and checking and challenging the work of the government. The constitutional Reform of the House of Lords
has provoked intense debate and policy initiatives for over a century. This process was started by the Parliament
Act 1911, the Salisbury-Addison Convention, the Parliament Act 1949, Life Peerages Act 1958, the Peerage Act
1963, and the House of Lords Act 1999. In 2000s the legitimacy and authority of the Lords continue to be called
into question because it is inconsistent with the United Kingdom’s democracy overall. During the course of 2000s
and later, there are 2 main pieces of legislation were approved, the Constitutional Reform Act 2005 and the
Constitutional Reform and Governance Act 2010. Finally, the House of Lords Reform Bill 2012-13 had its second
reading in the Commons on 9 and 10 July 2012. With the political pressure the Government announced on 6
August 2012 announced that the Bill would not proceed further and on 3 September 2012 it had been withdrawn.
In conclusion, the purpose of constitutional reforms is to make the House of Lords a more effective legitimate and
representative chamber and it has failed because the best became the enemy of the good and the deadlock
would be moved forward gradually and by consensus. These experiences can be applied to the constitutional
system of the Senate of Thailand.

Keywords: Reform, Constitution, House of Lords, United Kingdom

บทนํา

ในปจั จุบนั ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญทีจ่ ะมีการปฏิรูประบบการเมืองการปกครองอีกครัง้ หนึ่ง เริม่ ต้น
โดยให้มกี ารจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ซึง่ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนู ญดังกล่าว จะเป็ นการเปิ ดทางให้เริม่ ต้นเข้าสู่กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย และของโลกตามที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั ซึ่งมีแนวคิด และ
เป้าหมายเพื่อให้ระบบ และกลไกเกีย่ วกับการเมืองการปกครองมีความเป็ นประชาธิปไตยมากยิง่ ขึน้
ประเด็นสําคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจให้มกี ารปฏิรูปก็คอื สถาบันวุฒสิ ภา สถาบัน
วุฒสิ ภาของประเทศไทยถือกําเนิดเป็ นครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2489 ในชื่อของ พฤฒสภา
และต่อมาได้รบั การเปลีย่ นชื่อเป็ น วุฒสิ ภา นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พ.ศ. 2490 เป็ นต้น
มา เรื่องของสถาบันวุฒสิ ภานี้ถอื เป็ นประเด็นสําคัญที่ถูกหยิบยกขึน้ มาพิจารณาอยู่เสมอสําหรับการร่างรัฐธรรมนูญในทุก
สมัย และในหลายประเด็นด้วยกัน อาทิ การมีอยู่ของวุฒสิ ภา ประโยชน์ของวุฒสิ ภา องค์ประกอบของวุฒสิ ภา บทบาท และ
หน้าทีข่ องวุฒสิ ภา เป็ นต้น ซึง่ วิธแี สวงหาคําตอบหนทางหนึ่งคือการศึกษาเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของประเทศทีม่ รี ะบบ และ
ลักษณะของสถาบันทีค่ ล้ายคลึงกันนันเอง
่
สหราชอาณาจักร ถือเป็ นประเทศแม่แบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
มีรฐั สภาแบบสภาคู่ และมีสถาบันทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับวุฒสิ ภาของประเทศไทยคือ สภาขุนนาง และสิง่ สําคัญคือ ระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะสภาขุนนางนัน้ มีกําเนิด และพัฒนาขึน้ ด้วยเหตุผลในทาง
ประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นของตนเองจนกระทัง้ ก่อตัวเป็ นระบบ และกลไกในรัฐธรรมนู ญอย่างมันคง
่ สถาบันสภาขุนนางของ
ประเทศ สหราชอาณาจัก รนั น้ อาจสืบ สาวหาต้ น กํา เนิ ด ได้ตัง้ แต่ ใ นสมัย แองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxons) ช่ ว ง
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คริสต์ศตวรรษที่ 5 เป็ นต้นมา จึงถือได้ว่า สภาขุนนาง เป็ นสถาบันทีเ่ ก่าแก่ และสําคัญในทางรัฐธรรมนู ญควบคู่กนั มากับ
ระบบรัฐสภา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุขของสหราชอาณาจักรมาจนถึงใน
ปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมาสหราชอาณาจักรได้ทาํ การปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางให้ทวั ่
โลกได้เห็นกันอย่างชัดแจ้ง ทัง้ ในเรื่องของอํานาจหน้าทีใ่ นการตัดสินคดี และทีม่ าของสมาชิกสภาขุนนางประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น
การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนู ญเกี่ยวกับสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรจึงเป็ นเรื่องที่น่าสนใจ และมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนารัฐธรรมนูญของประเทศไทยในเรื่องของสถาบันวุฒสิ ภาซึง่ กําลังจะได้รบั การพิจารณาอีก
ครัง้ ในการร่างรัฐธรรมนูญทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาอันใกล้น้ี การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ต้องการจะให้ความสําคัญกับการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรในช่วงเวลาปจั จุบนั เพื่อทําให้เห็นถึงแนวคิด และสถานการณ์เกีย่ วกับ
กฎหมายรัฐธรรมนู ญของโลกในปจั จุบนั จึงได้กําหนดขอบเขตของระยะเวลาทีใ่ ช้การศึกษาวิจยั ไว้ในช่วงทศวรรษที่ 2000
(ค.ศ. 2000-2009 หรือ พ.ศ. 2543-2552) เพื่อสามารถนําผลงานวิจยั ในครัง้ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และเป็ นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการปฏิรปู สภาขุนนางของสหราชอาณาจักรในช่วงเวลาระหว่าง
ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552)
2. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู รัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรในช่วงเวลา
ระหว่าง ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552)
3. เพื่อศึกษาถึงสภาพปญั หา และแนวทางแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางของ
สหราชอาณาจักรในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552)

สมมุติฐานของการวิ จยั

วิจยั เรื่องนี้มสี มมุตฐิ านว่าสถาบันสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรถือกําเนิด และพัฒนาการขึน้ มาจากเหตุผลทาง
ประวัติศ าสตร์จ นกระทัง่ ได้ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรัฐ ธรรมนู ญ ของสหราชอาณาจัก ร และด้ว ยกระแสของความเป็ น
ประชาธิปไตย (Democratisation) ที่กําลังเกิด ขึ้นอยู่ใ นโลกปจั จุบ ันทําให้สหราชอาณาจัก รจําเป็ น ต้อ งทําการปฏิรูป
รัฐธรรมนู ญของประเทศ ซึ่งสถาบันสภาขุนนางเป็ นสถาบันหนึ่งในรัฐธรรมนู ญของสหราชอาณาจักรที่จําเป็ นต้องปฏิรูป
เพื่อให้มสี อดคล้องกับความเป็ นประชาธิปไตยให้มากยิง่ ขึน้ ตามลําดับเช่นเดียวกัน

ขอบเขตของการวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้มขี อบเขตการวิจยั ที่การปฏิรูปรัฐธรรมนู ญซึ่งเป็ นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนู ญอันเป็ นขอบเขต
ในทางกฎหมาย และมีขอบเขตการวิจยั เฉพาะการปฏิรูปรัฐธรรมนู ญเกีย่ วกับสถาบันสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรใน
ช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 2000 - 2009 (พ.ศ. 2543 - 2552) เป็ นสําคัญ ในขณะเดียวกันจะมีการกล่าวถึงระบบกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และระบบการปกครองของสหราชอาณาจักร การปฏิรปู รัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางในอดีต และการปฏิรูปที่
เกิดขึน้ ในปจั จุบนั เพื่อให้เห็นภาพรวม และทิศทางของการปฏิรูปด้วยซึง่ เป็ นแง่มุมในเชิงประวัตศิ าสตร์กฎหมาย รวมทัง้ ใน
การวิจยั นี้จะใช้ปีเป็ นคริสตศักราช (ค.ศ.) แทนการใช้ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่นํามาใช้ซ่งึ เป็ น
เอกสารในสหราชอาณาจักรทัง้ หมด
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วิ ธีการวิ จยั

การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การวิจยั เอกสารเป็ นสําคัญ ในการศึกษาจะค้นคว้าจากเอกสารใน
สหราชอาณาจักรทัง้ หมด ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตํารา หนังสือ งานวิจยั บทความวิชาการ เอกสารราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงานการประชุมของรัฐสภา สภาสามัญชน สภาขุนนาง และรายงานวิจยั ของคณะกรรมาธิการคณะ
ต่าง ๆ ในรัฐสภาทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้

ผลการศึกษา

1. รัฐธรรมนูญ และระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร
1.1 ลัก ษณะพื้น ฐานของรัฐ ธรรมนู ญ ของสหราชอาณาจัก ร ในประเทศ หรือ รัฐ ในโลกส่ว นใหญ่ จ ะมี
รัฐ ธรรมนู ญ แบบลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ในขณะที่สหราชอาณาจัก รได้ช่ือ ว่ า มีร ัฐ ธรรมนู ญ แบบไม่ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรซึ่ง
ความหมายว่า รัฐธรรมนู ญไม่ได้มกี ระบวนการจัดทํา หรือแก้ไขเพิม่ เติมเป็ นการเฉพาะ หรือพิเศษแตกต่างจากกฎหมาย
ทัวไป
่ และไม่ได้รวบรวมเอาบรรดากฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนู ญบรรจุไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน หรือในรูป แบบประมวล
กฎหมาย นอกจากนี้ยงั ไม่มสี ถานภาพความเป็ นกฎหมายสูงสุดที่จะได้รบั การปกป้องคุ้มครองเป็ นพิเศษไม่ให้บทบัญญัติ
กฎหมายใดขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ และผลของการทีร่ ฐั ธรรมนูญไม่ได้เป็ นรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อกั ษรดังกล่าว
ทําให้รฐั ธรรมนู ญของสหราชอาณาจักรเป็ นรัฐธรรมนู ญที่ปรับตัวได้ง่ายในแง่ท่วี ่า รัฐธรรมนู ญสามารถแก้ไขเพิม่ เติม หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยใช้วธิ กี ารทางนิติบญ
ั ญัติทวไปเท่
ั่
านัน้ หรือในบางกรณีเพียงแก้ไขในธรรมเนียมปฏิบตั ิเท่านัน้ [1]
รัฐธรรมนูญทีป่ รับตัวง่ายนี้ได้สร้างผลดีให้กบั รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรทําให้สามารถปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เข้ากับ
สถานการณ์การเมืองการปกครองของประเทศ และของโลกทีม่ สี ภาพผันผวนอยู่เสมอได้เป็ นอย่างดี และทําให้นักวิชาการ
หลายคนโดยเฉพาะ ไฮเลร์ บาร์เน็ตต์ ได้ขนานนามรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรว่าเป็ น “รัฐธรรมนูญทีม่ ชี วี ติ และมี
พลวัต” (a living and dynamic organism) ในแง่ทว่ี ่าสามารถสะท้อนคุณค่าทางศีลธรรม และการเมืองของประชาชนทีเ่ ป็ นผู้
ถูกปกครองได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ ยังมีความเหมาะสมกับบริบททางสังคม และการเมืองทีร่ ฐั ธรรมนูญนัน้ ใช้อยู่ในขณะนัน้ [2]
ซึ่งสาเหตุสําคัญของการปรับตัวง่ายนี้เกิดจากการที่รฐั ธรรมนู ญของสหราชอาณาจักรไม่ได้มีแหล่งที่มา หรือบ่อเกิดจาก
แหล่งทีม่ าเพียงแหล่งเดียว หากแต่มแี หล่งทีม่ าจากหลายแหล่งทีม่ าด้วยกัน ได้แก่ กฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้ (Statute Law)
กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กฎหมายสหภาพยุโรป (European Union Law) อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน
แห่งยุโรป (European Convention on Human Rights) ศาสตรนิพนธ์ทางกฎหมาย (Legal Treatises) กฎหมาย และ
ระเบียบแบบแผนของรัฐสภา (Law and Customs of Parliament) ธรรมเนียมปฏิบตั ิ (Conventions) และพระราชอํานาจ
(Royal Prerogative) อย่างไรก็ตาม แหล่งทีม่ าทีส่ าํ คัญ และทรงอิทธิพลมากทีส่ ุดของกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญของสหราช
อาณาจักรคือ กฎหมายทีร่ ฐั สภาตราขึน้ หรือทีเ่ รียกว่า Act of Parliament ซึง่ รูจ้ กั กันในนามว่า พระราชบัญญัติ [1] ดังนัน้
รัฐสภาจึงถือว่าเป็ นสถาบันในระบบรัฐธรรมนู ญของสหราชอาณาจักรเพราะนอกจากจะเป็ นสถาบันสร้างกฎเกณฑ์ทาง
รัฐธรรมนูญอันทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าทีส่ าํ คัญของรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรแล้วยังเป็ นสถาบันทางรัฐธรรมนูญทีด่ ํารงไว้ซง่ึ
ความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยในด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ และในด้านการเป็ นผูแ้ ทนในทางการเมืองการปกครองของรัฐอีก
ด้วย และด้วยความชอบธรรมนี้เองได้สร้างหลักการสําคัญให้ดาํ รงอยูใ่ นระบบรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรไว้นนคื
ั ่ อ หลัก
ความเป็ นสูงสุดของรัฐสภา หรืออํานาจสูงสุดของรัฐสภา (Parliamentary Sovereignty, Parliamentary Supremacy) นันเอง
่
1.2 ระบบรัฐสภาของสหราชอาณาจักร รัฐสภาของสหราชอาณาจักรไม่ได้ถูกสร้างขึน้ และได้รบั อํานาจจาก
รัฐธรรมนูญโดยตรงดังเช่นในรัฐทีใ่ ช้รฐั ธรรมนูญแบบลายลักษณ์อกั ษร หากแต่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ จากพระราชอํานาจของ
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พระมหากษัตริย์ (Royal Prerogative) ดังทีเ่ ซอร์ เออร์สกิน เมย์ ได้กล่าวว่า “สถานภาพทางกฎหมายของรัฐสภาเกิดขึน้ จาก
การทีพ่ ระมหากษัตริยใ์ ช้พระราชอํานาจ” [3] ดังจะเห็นได้ว่า การเรียกประชุมรัฐสภา การปิ ดประชุมรัฐสภา และยุบรัฐสภา
นัน้ จะกระทําโดยการใช้พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ทงั ้ สิน้ ดังจะเห็นได้ในพระราชเสาวนีย์ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า
Orders in Council [4] ระบบรัฐสภาภายใต้รฐั ธรรมนูญของสหราชอาณาจักรนัน้ อยู่บนพืน้ ฐานของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยทีม่ เี ป้าหมายให้พลเมืองทัง้ หลายสามารถปกครองตนเองได้อย่างแท้จริง [5] ซึง่ อํานาจ และความชอบธรรมจะ
เกิดขึน้ ได้หากผ่านความเห็นชอบโดยอ้อมจากประชาชนทัง้ หมดโดยผ่านกระบวนการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนของประชาชนเหล่านัน้
เข้าสู่รฐั สภา ซึง่ เสียงข้างมากของผู้แทนประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงของประชาชนส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง และ
ผลประโยชน์ ข องเสียงข้างน้ อ ยได้รบั ความคุ้ม ครองในระดับ หนึ่ งเสมอ [1] ซึ่ง ผลผลิต เหล่า นี้อ อกมาในรูปของการตรา
กฎหมายของรัฐสภาเพื่อใช้ดแู ลประโยชน์สาธารณะตามเจตจํานงของประชาชนในประเทศ ความสําคัญของรัฐสภาได้รบั การ
ยืน ยัน ถึง ความสํา คัญ ยิ่ง ขึ้น ไปอีก จากหลัก อํา นาจสูง สุด ของรัฐ สภาที่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาให้เ กิด ขึ้น มาจากเหตุ ผ ลในทาง
ประวัตศิ าสตร์
หลักอํานาจสูงสุดของรัฐสภาในรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรถือเป็ นหลักการพืน้ ฐานสําคัญดังที่ ไดซีย่ ์ บุคคล
ผูไ้ ด้ช่อื ว่าเป็ นบิดาของหลักการนี้ได้ให้ความหมายว่า “รัฐสภาภายใต้รฐั ธรรมนูญมีสทิ ธิในการตรา หรือไม่ตรากฎหมายใน
เรื่องใดก็ได้ และไม่มบี ุคคลใด หรือสิง่ ใดก็แล้วแต่ทก่ี ฎหมายให้อาํ นาจในการยกเลิก หรือเพิกเฉยต่อกฎหมายทีร่ ฐั สภาได้ตรา
ขึน้ ” [6] แบร็คสโตน ยังได้กล่าวยืนยันถึงอํานาจในการตรากฎหมายของรัฐสภาทีม่ อี ย่างล้นพ้นอีกว่า “รัฐสภาสามารถกระทํา
ได้ทุกสิง่ นอกจากว่าสิง่ นัน้ ไม่ใช่สงิ่ ซึง่ เป็ นไปไม่ได้ตามธรรมชาติ” [7] ด้วยเหตุน้ใี นทางทฤษฎีรฐั สภาจึงสามารถตรากฎหมาย
ได้ทุกเรื่องตามที่รฐั สภาต้องการ และไม่มกี ฎหมายพืน้ ฐานในรูปแบบรัฐธรรมนู ญใดมาจํากัดขอบเขตอํานาจดังกล่าวของ
รัฐสภาได้ซง่ึ หากพิจารณาในทางกลับกันแล้วเท่ากับว่ามีการห้ามไม่ให้รฐั สภาสร้างพันธนาการผูกมัดตัวรัฐสภาเองในการ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นอนาคตด้ว ยซึ่ง ได้ก ลายเป็ น หลัก การที่เ รีย กว่ า “ทฤษฎีค วามต่ อ เนื่ อ งในความเป็ น สูง สุด ของรัฐ สภา”
(Continuing Theory of Parliamentary Supremacy) [4] นอกจากนี้ ไดซี่ย์ ยังกล่าวอีกว่า “จะไม่มบี ุคคลใดภายใต้
รัฐธรรมนูญนี้สามารถตรากฎหมายมายกเลิก หรือเพิกถอนกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยรัฐสภา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือศาลจะใช้
กฎหมายไปในทางทีฝ่ า่ ฝืนต่อกฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยรัฐสภาไม่ได้” [6] และแม้แต่ศาลเองยังได้ยอมรับถึงความเป็ นสูงสุดของ
รัฐสภาโดยไม่เข้าไปตัดสินก้าวล่วงไปในระบบการทํางานภายในของรัฐสภาดังจะเห็นได้จากคําตัดสินของสภาขุนนาง (ศาล
สูงสุดของสหราชอาณาจักร) ในคดี Pickin v British Railways Board [8] และศาลจะทําหน้าทีเ่ พียงการตีความกฎหมายที่
รัฐสภาตราขึน้ เท่านัน้ ซึง่ จะเห็นได้จากคําตัดสินของสภาขุนนาง (ศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักร) ในคดี Jackson v Attorney
General [9] หากแต่ว่าในคดีน้ศี าลได้ขยายบทบาทของศาลออกไปถึงกรณีการตีความว่ากฎหมายนัน้ สมบูรณ์ทจ่ี ะใช้บงั คับ
เป็ นกฎหมายได้หรือไม่อกี ด้วย
รัฐสภาของสหราชอาณาจักรเป็ นรัฐสภาในระบบสองสภา (Bicameral System) ซึ่งประกอบไปด้วย สภาสูง
(Upper House) หรือทีเ่ รียกว่า สภาขุนนาง (House of Lords) และสภาล่าง (Lower House) หรือทีเ่ รียกว่า สภาสามัญชน
(House of Commons) สภาสามัญชนประกอบด้วยสมาชิกทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน และหากพรรคการเมืองใดมี
สมาชิกที่ได้รบั เลือกตัง้ จากประชาชนจํานวนมากทีส่ ุดจะสามารถจัดตัง้ รัฐบาลได้ ในขณะทีส่ ภาขุนนางจะประกอบไปด้วย
สมาชิกทีโ่ ดยส่วนใหญ่มาจากการแต่งตัง้ และบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ และความรูค้ วามสามารถในสาขาทีห่ ลายหลาย
รัฐสภาของสหราชอาณาจักรเป็ นสถาบันการเมืองทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการมายาวนานหลายศตวรรษโดยมีจุดเริม่ ต้นมาจาก
สภา หรือทีป่ ระชุมภายในพระราชสํานักของพระมหากษัตริยใ์ นสมัยแองโกล-แซกซอนเป็ นต้นมา จนกระทังในศตวรรษที
่
่ 14
รัฐสภาได้มกี ารแบ่งแยกภายในออกเป็ น 2 สภา ได้แก่ สภาสามัญชน และสภาขุนนาง โดยสภาสามัญชนประกอบไปด้วย
บรรดาผูแ้ ทนจากเมือง หรือท้องถิน่ ต่าง ๆ ในขณะทีส่ ภาขุนนางประกอบไปด้วยบรรดาขุนนาง และนักบวชรวมกัน ซึง่ การ
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แบ่งแยกออกเป็ นสองสภานี้เกิดขึน้ ตามธรรมชาติตามพฤติกรรม ทัศนคติ และแหล่งทีม่ าของบุคคล สถานภาพของรัฐสภาได้
ถูกส่งเสริมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยข้อบัญญัติว่าด้วยสิทธิพ้นื ฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689 ที่ให้อํานาจแก่รฐั สภาอยู่เหนื อ
พระมหากษัตริย์ และทําให้นับแต่ เวลานี้เป็ นต้นไปบทบาทของรัฐสภาคือการให้ความเห็นชอบ และการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายทัง้ หมด การควบคุมตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล หรือฝ่ายบริหาร และการเป็ นศาลสูงสุดในการตัดสินคดี
อย่ า งไรก็ต าม บทบาทในการตัด สิน คดีน้ี ต่ อ มาได้ถู ก ยกเลิก และโยกย้า ยไปให้แ ก่ ศ าลสูง สุด ดํา เนิ น การแทนภายใต้
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรปู รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005 ทําให้ในปจั จุบนั รัฐสภามีบทบาทหลักใน 2 ประการ ได้แก่ การนิติ
บัญญัติ และการควบคุมตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
2. โครงสร้าง และอํานาจหน้ าที่ของสภาขุนนางในปัจจุบนั
สภาขุนนางได้แสดงบทบาทสําคัญอันเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของรัฐสภา กล่าวคือ ประการทีห่ นึ่ง สภาขุน
นางมีบทบาทในการสร้างเวทีอภิปรายสะท้อนภาพ และความคิดในแง่มุมทีแ่ ตกต่างออกไปในข้อเสนอเกีย่ วกับนโยบาย และ
กฎหมายทีส่ ภาสามัญชน หรือรัฐบาลส่งเข้ามาให้พจิ ารณา และประการทีส่ อง สภาขุนนางมีบทบาทในการกลันกรอง
่
และ
ทบทวนร่างกฎหมายทีไ่ ด้รบั มาจากสภาสามัญชน [2] สภาขุนนางเป็ นสภาทีไ่ ม่ได้มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนหากแต่
มาจากการแต่งตัง้ เป็ นสําคัญทําให้บ่อยครัง้ ได้ถูกตัง้ คําถามถึงความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย และภาระความ
รับผิดชอบที่ต้องมีต่อประชาชน [2] ในปจั จุบนั สภาขุนนางประกอบไปด้วยสมาชิกสภาขุนนางประมาณ 830 คน และ
ประกอบไปสมาชิกสภาขุนนาง 3 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ สมาชิกสภาขุนนางประเภทนักบวช
และสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูล [10] หากแต่จะมีสมาชิกสภาขุนนางทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม และทํางานใน
สภาขุนนางได้เพียง 754 คน เท่านัน้ ซึง่ ในจํานวนนี้ประกอบด้วย สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ จํานวน 641 คน
สมาชิกสภาขุนนางประเภทนักบวช จํานวน 25 คน และสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลอีกจํานวน 88 คน [11] สําหรับ
อํานาจหน้าที่ของสภาขุนนางที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ได้แก่ (1) จัดให้มกี ารประชุมเพื่ออภิปรายในประเด็นสาธารณะทีส่ ําคัญ (2)
กลันกรอง
่
และทบทวนร่างพระราชบัญญัตทิ ่สี ่งมาจากสภาสามัญชน (3) ริเริม่ จัดทําร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับประโยชน์
สาธารณะ และร่างพระราชบัญญัตขิ องสมาชิกโดยส่วนตัว (4) พิจารณากฎหมายลําดับรอง (5) ตรวจสอบการทํางานของฝา่ ย
บริหาร (6) ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะส่วน (7) จัดตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งมีความเชี่ยวชาญมา
พิจ ารณาศึก ษากิจ การใดเป็ น พิเ ศษ (8) ตรวจสอบ และจัด ทํ า รายงานเกี่ย วกับ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ และจัด ทํ า ร่ า ง
พระราชบัญญัตเิ พื่อให้สอดคล้องกับสิทธิตามอนุสญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.
1998 [2]
3. พัฒนาการ และการปฏิ รปู สภาขุนนางในศตวรรษที่ 20
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ได้สร้างบทบาทสําคัญให้กบั สภาสามัญชนในการช่วยเหลือรัฐบาล
สําหรับการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในทางเศรษฐกิจ และสังคมมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากฐานอํานาจเดิมทีอ่ ยู่ในมือเจ้าของทีด่ นิ ใน
ระบบเศรษฐกิจ และสังคมในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาได้เปลีย่ นผ่านไปอยู่ในมือของนายทุนผูป้ ระกอบกิจการพานิชยกรรม และ
อุตสาหกรรมแทน พรรคการเมืองต้องปรับตัว และปรับเปลีย่ นแนวนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุค
ปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชดั ทําให้อํานาจสนับสนุ นทางการเมืองจากเดิมทีม่ าจากบรรดาเจ้าของทีด่ นิ ทีม่ งคั
ั ่ งซึ
่ ง่ เป็ น
ฐานอํานาจให้แก่สภาขุนนางต้องย้ายไปสู่ประชาชนทีไ่ ด้รบั สิทธิในการเลือกตัง้ ทีม่ จี ํานวนเพิม่ ขึน้ อันเป็ นฐานอํานาจให้แก่
สภาสามัญชน การเปลีย่ นแปลงนี้ได้เป็ นสาเหตุของความขัดแย้งในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ่วมกันระหว่างสภาทัง้ สองเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง จนนํามาสูก่ ารกําหนดให้การปฏิรปู สภาขุนนางให้กลายเป็ นวาระทางการเมืองทีส่ าํ คัญมาจนกระทังป
่ จั จุบนั นี้ซง่ึ การ
ปฏิรปู ทีส่ าํ คัญหลายประการได้เริม่ เกิดขึน้ ในศตวรรษที่ 20 ดังต่อไปนี้
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3.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1911 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมนู ญขึน้ เมื่อสภาขุนนางซึ่งใน
ขณะนัน้ สมาชิกสภาขุนนางส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคอนุ รกั ษ์นิยมซึง่ เป็ นฝ่ายค้านในขณะนัน้ ได้ปฏิเสธร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณทีเ่ สนอโดยรัฐบาลพรรคเสรีประชาธิปไตยหลายครัง้ หลายคราว เพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าว รัฐบาล
ภายใต้การนํ าของพรรคเสรีประชาธิปไตยได้เสนอร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยรัฐสภาเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ได้รบั พระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1911 โดยมีเนื้อหาสําคัญคือการให้อํานาจสูงสุด
ในทางนิติบญ
ั ญัติไม่ว่าจะเป็ นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน (Financial Bill) และร่างพระราชบัญญัติ
เกีย่ วกับประโยชน์สาธารณะ (Public Bill) แก่สภาสามัญชน กล่าวคือ หากสภาสามัญชนผ่านร่างพระราชบัญญัตฉิ บับใดไปสู่
สภาขุนนางแล้ว และสภาขุนนางไม่ทาํ การแก้ไขเพิม่ เติมให้เสร็จตามเงื่อนไข และเงื่อนเวลาทีก่ าํ หนด สภาสามัญชนสามารถ
นําร่างพระราชบัญญัตขิ น้ึ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ทรงมีพระบรมราชานุ ญาตให้ใช้บงั คับเป็ นกฎหมายได้โดยไม่ต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาขุนนางก่อน นอกจากนี้ยงั ลดอํานาจในการชะลอยับยัง้ ร่างกฎหมายให้เหลือเพียง 2 ปี ตลอดจน
ลดช่วงเวลาการทํางานของรัฐสภาจากเดิม 7 ปี ให้เหลือเพียง 5 ปี [12]
3.2 ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ซาลิ สบิ วรี่-แอดดิ สนั (Salisbury-Addison) ธรรมเนียมปฏิบตั ซิ าลิสบิวรี-่ แอดดิสนั
เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างสภาสามัญชน และสภาขุนนางในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตขิ อง
รัฐสภา ธรรมเนียมปฏิบตั นิ ้มี หี ลักว่า “เมื่อใดทีส่ ภาสามัญชนได้ผ่านร่างพระราชบัญญัตไิ ปสูก่ ารพิจารณาของสภาขุนนางแล้ว
สภาขุนนางไม่ควรปฏิเสธ หรือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวในการพิจารณาของสภาขุนนางวาระทีส่ อง และสาม หาก
ว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ เป็ นความตัง้ ใจของพรรคการเมืองทีเ่ ข้ามาเป็ นรัฐบาล และเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ในคําแถลงนโยบายในการหา
เสียงของพรรคการเมืองนัน้ กับประชาชนผู้มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ” [13] เหตุผลของการนํ าธรรมเนียมปฏิบตั ิน้ีมาใช้เนื่องมาจาก
ปญั หาสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทส่ี ภาขุนนางได้ปฏิเสธ หรือไม่เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณ และข้อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตอิ ่นื ๆ ของรัฐบาลทีจ่ ะใช้ดําเนินงานตามนโยบายทีแ่ ถลงไว้กบั ประชาชนในการหาเสียงช่วงการเลือกตัง้
ทัวไปในช่
่
วง ค.ศ. 1909-1911 และได้มเี หตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องมาจนกระทังใน
่ ค.ศ. 1945 ทําให้กลายเป็ นธรรม
เนียมปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญของรัฐสภามาจนทุกวันนี้ [14]
3.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1949 พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1949 เกิดขึน้ จากปญั หา
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพรรคแรงงานกับสภาขุนนางโดยรัฐบาลพรรคแรงงานต้องการเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
เหล็ก และเหล็กกล้า ทีต่ อ้ งการโอนกิจการด้านอุตสาหกรรมเหล็กให้มาอยู่ในความควบคุมของรัฐเพื่อแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตามแผนงานของรัฐบาล แต่รฐั บาลพรรคแรงงานวิตกกังวลถึงความล่าช้า
และอุปสรรคอันเกิดจากการใช้อํานาจชะลอร่างพระราชบัญญัติของสภาขุนนางที่ยาวนานเกินไป พระราชบัญญัติว่าด้วย
รัฐสภา ค.ศ. 1949 เป็ นกฎหมายทีผ่ ่านโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1911 เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1911 พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1949 ได้แก้ไขเพิม่ เติมใหม่โดยกําหนดให้สภา
ขุนนางมีอํานาจชะลอร่างกฎหมายได้จากเดิม 3 สมัยประชุม ให้เหลือ 2 สมัยประชุม นับแต่วนั ทีส่ ภาสามัญชนได้ให้ความ
เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัตแิ ล้ว และภายหลังจากกําหนดเวลาเหล่านี้แล้วหากสภาขุนนางไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่าง
พระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับประโยชน์สาธารณะฉบับนี้แล้ว สภาสามัญชนสามารถนําพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าวขึน้ ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อขอพระบรมราชานุญาตได้ทนั ทีโดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาขุนนางก่อน [15]
3.4 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยสมาชิ กสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ ค.ศ. 1958 ในช่วงทศวรรษ 1950 ได้มกี าร
หารือกันระหว่างรัฐบาลพรรคแรงงาน และผูน้ ําฝ่ายค้านพรรคอนุ รกั ษ์นิยมถึงการปฏิรูปสภาขุนนางจนได้ขอ้ สรุปเบือ้ งต้นว่า
สภาขุนนางควรมีสถานะเป็ นผูเ้ ติมเต็มภารกิจให้แก่สภาสามัญชนปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ มากกว่าจะเป็ นคู่แข่ง
ของสภาสามัญชน ควรให้มสี มาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพเสนอแต่งตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี ควรเปิ ดโอกาสให้สภุ าพสตรี
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ได้เข้ามาเป็ นสมาชิกสภาขุนนางได้ ไม่ควรให้พรรคการเมืองใดเข้าไปมีเสียงข้างมากอย่างถาวรในสภาขุนนาง และไม่ควรให้
มีสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลในสภาขุนนาง หากแต่สงิ่ ทีป่ ระสบผลสําเร็จกลับมีเรื่องเดียวคือการลดอํานาจในการ
ชะลอร่างพระราชบัญญัติของสภาขุนนางโดยมีการตราเป็ นพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1949 [16] รัฐบาลพรรค
อนุรกั ษ์นิยมได้ผลักดันพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ ค.ศ. 1958 [17]
3.5 กฎว่าด้วยการลาหยุด ค.ศ. 1958 ในช่วงทศวรรษที่ 1950 สภาขุนนางพบกับปญั หาการไม่เข้าประชุมสภา
ขุนนางของบรรดาสมาชิกสภาขุนนาง และมักถูกนํามาใช้ในการควบคุมคะแนนเสียงในสภาขุนนางทําให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภาขุนนาง [16] จนกระทัง้ ใน ค.ศ. 1958 สภาขุนนางจึงได้จดั ทําข้อบังคับการประชุมสภา
(Standing Order) ขึน้ ใหม่เพื่อแก้ไขปญั หานี้โดยกําหนดให้สมาชิกสภาขุนนางผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งการเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสภาขุนนางได้สามารถขอลาหยุด (Leave of Absence) ได้ และในขณะทีล่ าหยุดนัน้ จะไม่สามารถเข้ามาร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในสภาขุนนางได้จนกว่าจะครบกําหนดการลาหยุด หรือมีการแจ้งยกเลิกการลาหยุดนัน้ ซึง่
ต้องแจ้งการยกเลิกนัน้ ล่วงหน้าหนึ่งเดือนด้วย [18]
3.6 พระราชบัญญัติว่าด้วยสมาชิ กสภาขุนนาง ค.ศ. 1963 เหตุผลทีต่ อ้ งมีการตราพระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื ได้
มีสมาชิกสภาสามัญชนซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนพรรคแรงงานคนหนึ่งคือ นายโทนี่ เบ็นน์ ได้รบั สืบทอดการเป็ น
สมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลมาจากบิดาของเขาซึง่ มีผลทําให้ความเป็ นสมาชิกภาพของการเป็ นสมาชิกสภาสามัญ
ชนของเขาต้องหมดไปทันทีตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปญั หาความไม่สมัครใจทีจ่ ะสืบทอดการเป็ นสมาชิกสภาขุนนางประเภท
สืบตระกูล และเพื่อทําให้สมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการปฏิรปู ให้หมด [19]
3.8 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 เหตุผลของการตรากฎหมายฉบับนี้คอื เพื่อแก้ไขปญั หาการ
ขยายตัวของจํานวนสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลทีท่ ําให้สภาขุนนางมีขนาดใหญ่สร้างปญั หาค่าใช้จ่าย และยังขาด
ประสิทธิภาพในการทํางานเพราะไม่สามารถควบคุมคุณสมบัติของผูส้ บื ทอดตําแหน่ งให้มคี ุณภาพได้ รวมทัง้ ต้องการให้
สมาชิกสภาขุนนางได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ โดยมีพน้ื ฐานมาจากการดํารงตําแหน่ งตลอดชีพเป็ นสําคัญเพราะจะช่วยสร้างสมดุล
ไม่ให้ถูกครอบงําจากพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งมากเกินไป และสามารถกําหนดคุณสมบัตใิ ห้มคี ุณภาพได้อกี กําหนดให้
ยกเลิกสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลเพื่อไม่ให้มสี มาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลเข้าไปใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนเสียง หรือเป็ นสมาชิกในคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภาขุนนางได้อกี โดยกฎหมายได้กําหนดให้
ยกเลิกสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลเพื่อไม่ให้มสี มาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลเข้าไปใช้สทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนเสียง หรือเป็ นสมาชิกในคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภาขุนนางได้อีกกําหนดข้อยกเว้นให้มี
สมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลเพียง 92 คน ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดเท่านัน้ ทีย่ งั ดํารงตําแหน่ งอยู่ และสามารถเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในสภาขุนนางได้ต่อไป ซึ่งผลของการใช้บงั คับพระราชบัญญัติฉบับนี้ทําให้จํานวนของ
สมาชิกสภาขุนนางทัง้ หมดลดลงจากจํานวน 1,330 คน เหลือเพียง 669 คน ซึง่ จํานวนทีเ่ หลือโดยส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกสภา
ขุนนางประเภทตลอดชีพ [20]
4. การปฏิ รปู รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสภาขุนนางในทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ. 2000-2009)
4.1 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2000 มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ (1) พรรคแรงงานได้เสนอให้มกี ารปฏิรูปสภา
ขุนนางไว้ในการหาเสียงในเรื่องสําคัญได้แก่ ก. การยกเลิกสิทธิของสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลในการเข้าร่วม
ประชุม และลงคะแนนเสียงในสภาขุนนางโดยจะผลักดันให้รฐั สภาตรากฎหมายออกมา ข. อํานาจในการตรากฎหมายของ
สภาขุนนางยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ค. ระบบการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพเข้าสู่สภาขุนนางนัน้ จะต้องมีการ
ทบทวนใหม่ให้เหมาะสม ง. จะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สองสภาขึน้ มาทําหน้าทีท่ บทวนถึงแนวทางการปฏิรูป
และจัดทําข้อเสนอในการปฏิรปู ทีจ่ ะต้องผลักดันให้เกิดขึน้ วัตถุประสงค์ของการปฏิรปู สภาขุนนางนี้คอื ก. เพื่อให้สภาขุนนาง
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มีความเป็ นประชาธิปไตย และมีความเป็ นตัวแทนของประชาชนมากยิง่ ขึน้ ข. เพื่อเป็ นหลักประกันว่า จํานวนบุคคลผูไ้ ด้รบั
การแต่งตัง้ ในส่วนของพรรคการเมืองให้เป็ นสมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพจะสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนจํานวนคะแนน
เสียงทีพ่ รรคการเมืองได้รบั ในการเลือกตัง้ ทัวไปได้
่
ชดั เจนยิง่ ขึน้ และ ค. ทําให้สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพมีความ
อิสระเพียงพอโดยไม่ให้มพี รรคการเมืองใดสามารถควบคุมคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกในสภาขุนนางได้ [21] (2) รัฐบาล
ได้จดั ทํารายงานสมุดปกขาว เรื่อง “การทําให้รฐั สภาทันสมัยโดยการปฏิรูปสภาขุนนาง” ออกเผยแพร่ โดยมีสาระสําคัญคือ
การจัดตัง้ คณะกรรมการการแต่งตัง้ ขึน้ มาให้มหี น้าทีแ่ ต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางตลอดชีพทีไ่ ม่ได้มาจากพรรคการเมือง และ
เสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะราชกรรมาธิการขึน้ คณะหนึ่งมีหน้าที่ คือ ก. พิจารณา และจัดทําข้อเสนอแนะเกีย่ วกับบทบาท และ
หน้าทีข่ องสภาขุนนาง และ ข. จัดทําข้อเสนอเกีย่ วกับสัดส่วนองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมสําหรับบทบาท และหน้าทีด่ งั กล่าว ซึง่
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะราชกรรมาธิการนี้จําเป็ นต้องคํานึงถึงการให้สภาสามัญชนมีสถานภาพ และอํานาจหลักใน
รัฐสภา คํานึงถึงสถาบันการโอนอํานาจทางพืน้ ทีท่ เ่ี กิดขึน้ มาใหม่ ตลอดจนคํานึงถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กนั สหภาพยุโรป
ด้วย [22] (3) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2000 คณะราชกรรมาธิการคณะนี้ได้จดั ทํารายงานชื่อว่า “สภาขุนนางสําหรับใน
อนาคต” ขึ้นเผยแพร่โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปได้แก่ ก. การปฏิรูปสภาขุนนางควรคงอยู่บนพื้นฐานให้สภาสามัญชนมี
บทบาทหลักในรัฐสภา ข. ควรกําหนดให้สมาชิกสภาขุนนางมีจํานวนสมาชิกประมาณ 550 คน และกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ งไว้ ค. ควรให้มีสมาชิกส่วนหนึ่งได้รบั เลือกตัง้ มาจากพื้นที่ภูมภิ าคเพื่อสะท้อนถึงความคิดทางการเมืองในส่วน
ภูมิภาคได้โ ดยตรง ง. ไม่ ควรให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการแต่ ง ตัง้ สมาชิกสภาขุนนางอีก ต่ อไป จ. ให้มีการแต่ งตัง้
คณะกรรมการการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางที่มคี วามอิสระขึน้ มาเพื่อทําหน้าที่ดูแลเรื่องการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางใน
ส่วนทีม่ าจากการแต่งตัง้ ทัง้ หมด และให้คณะกรรมการคณะนี้ควรมีการปรับเปลีย่ นตัวบุคคลผูเ้ ป็ นกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อ ให้เกิดสมดุล สัด ส่ว นสมาชิกในภาพรวมของสภาขุน นาง ฉ. ให้สมาชิกสภาขุนนางอย่า งน้ อย 30 เปอร์เ ซ็น ต์ เป็ น
สุภาพสตรี ช. สมาชิกสภาขุนนางที่ปฏิรูปใหม่น้ีควรอยู่ในฐานะผู้แทนของสังคมทัง้ ประเทศ ซ. สมาชิกสภาขุนนางที่เป็ น
สมาชิกจากพรรคการเมืองควรมีสดั ส่วนสอดคล้องกับผลการเลือกตัง้ ทัวไปที
่
่ผ่านมาด้วย ฌ. วาระการดํารงตําแหน่ งควรมี
กําหนด และไม่ควรเป็ นตลอดชีพเพราะจะทําให้สมาชิกสภาขุนนางทํางานไม่เต็มเวลา หากกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งไว้
จะทําให้สมาชิกสภาขุนนางอยากมาทํางานเต็มเวลา รวมทัง้ ช่วยไม่ให้มสี มาชิกสภาขุนนางทีอ่ ายุมากเกินไปทีจ่ ะทํางานไหว
ออกไปได้ด้วย แต่กค็ วรให้มรี ะยะเวลา หรือวาระการทํางานทีย่ าวนานพอสมควรจนสมาชิกสภาขุนนางสามารถทํางานกับ
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ [13] ญ. สมาชิกสภาขุนนางประเภททีม่ าจากการเลือกตัง้ ในภูมภิ าคควรมีวาระดํารงตําแหน่ง
3 วาระการเลือกตัง้ ทัวไป
่ หรือการเลือกตัง้ รัฐสภาแห่งยุโรป และสมาชิกสภาขุนนางทีม่ าจากการแต่งตัง้ จะมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 15 ปี ฎ. สมาชิกสภาขุนนางตามระบบใหม่น้จี ะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาสามัญชนได้นอกจาก
จะพ้นระยะเวลา 10 ปี นบั แต่วนั ทีพ่ น้ จากตําแหน่งสมาชิกสภาขุนนางเพื่อไม่ให้ใช้เวทีการทํางานในสภาขุนนางก้าวข้ามไปยัง
ตําแหน่ งในสภาสามัญชน ฏ. สมาชิกสภาขุนนางทัง้ ประเภทภูมภิ าค และประเภทแต่งตัง้ ทีพ่ ้นวาระแล้วสามารถได้รบั การ
แต่ งตัง้ กลับเข้ามาทํางานได้อีกไม่เกิน 15 ปี ตามการพิจารณา และดุลพินิจของคณะกรรมการการแต่ งตัง้ เป็ นต้น (4)
นายกรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการการแต่งตัง้ ชัวคราวขึ
่
น้ โดยคณะกรรมการคณะนี้ไม่ได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
ของรัฐสภาโดยตรงในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 [23] การแต่งตัง้ คณะกรรมการคณะนี้เป็ นไปตามข้อเสนอในรายงานสมุด
ปกขาวของรัฐบาลที่เผยแพร่ในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 1999 เรื่อง “การทําให้รฐั สภาทันสมัยโดยการปฏิรูปสภาขุนนาง
นัน่ เอง คณะกรรมการการแต่ งตัง้ คณะนี้มีอํานาจหน้ าที่ในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็ นสมาชิกสภาขุนนาง
ประเภทตลอดชีพทีไ่ ม่ได้มาจากในส่วนของพรรคการเมืองโดยจะคัดเลือกตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ [21]
4.2 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2001 มีเหตุการณ์ทส่ี ําคัญคือ (1) พรรคแรงงานซึง่ ได้รบั ชัยชนะในการ
เลือกตัง้ ครัง้ นี้ได้ประกาศนโยบายการปฏิรปู สภาขุนนางว่า ก. ยกเลิกสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลทัง้ หมด ข. รักษา
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ให้สภาสามัญชนมีฐานะหลักในรัฐสภา ค. ปรับปรุงวิธกี ารทํางานของสภาขุนนางให้มปี ระสิทธิผล และทันสมัย ง. ผลักดันให้
คณะกรรมการการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางทีม่ อี สิ ระได้บรรจุไว้ในพระราชบัญญัตขิ องรัฐสภา จ. สนับสนุนรายงานของคณะ
ราชกรรมาธิการทีม่ ลี อร์ดเว็คแฮมเป็ นประธาน ให้มผี ลในทางปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผลมากทีส่ ุด ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ให้สภา
ขุนนางมีความเป็ นผู้แทนของประชาชน และเป็ นประชาธิปไตยมากขึน้ [24] (2) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001 รัฐบาล
พรรคแรงงานได้จดั ทําข้อเสนอการปฏิรปู สภาขุนนางตีพมิ พ์เผยแพร่เป็ นรายงานสมุดปกขาวชื่อว่า “สภาขุนนาง: การปฏิรูป
อย่างสมบูรณ์” เพื่อตอบสนองต่อรายงานสมุดปกขาวของคณะราชกรรมาธิการดังกล่าวโดยรายงานฉบับนี้มสี าระสําคัญได้แก่
ก. ยกเลิกสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลทีเ่ หลืออยู่ 92 คน ให้ออกไปให้หมด ข. ให้รฐั สภาตราพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
คณะกรรมการการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนาง ค. กําหนดให้สมาชิกสภาขุนนางเหลือเพียง 600 คน ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่จะมี
ทีม่ าจากพรรคการเมือง และให้มสี มาชิกสภาขุนนางบางส่วนคือหนึ่งในห้าทีจ่ ะมีความอิสระจากพรรคการเมือง [25] ตลอดจน
ให้มสี มาชิกสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ ในภูมภิ าคต่าง ๆ และให้เพิม่ สัดส่วนสุภาพสตรี และกลุ่มชาติพนั ธุก์ ลุ่มน้อยของ
สังคมขึน้ ด้วยจํานวนอีก 120 ที่นงั ่ [16] ง. วาระการดํารงตําแหน่ งของสมาชิกสภาขุนนางทัง้ ประเภทเลือกตัง้ จากภูมภิ าค
และประเภทได้รบั แต่งตัง้ ควรมีวาระดํารงตําแหน่ งน้อยกว่า 15 ปี เพราะ 15 ปี ยาวนานเกินไป โดยเฉพาะสมาชิกสภาขุน
นางประเภทที่มาจากการเลือกตัง้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักภาระความรับผิดต่ อประชาชนในการเลือกตัง้ ด้วย ในขณะที่
สมาชิกสภาขุนนางประเภทที่มาจากการแต่งตัง้ อาจมีวาระดํารงตําแหน่ งยาวกว่าได้เพราะถือเป็ นพวกผู้มีความรู้ความ
เชีย่ วชาญ อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงความอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย [25]
4.3 การปฏิ รูปสภาขุนนางใน ค.ศ. 2002 มีเหตุ การณ์ท่สี ําคัญคือ (1) พรรคอนุ รกั ษ์นิยม และพรรคเสรี
ประชาธิปไตย ได้เผยแพร่รายงานข้อเสนอของพรรคเกีย่ วกับการปฏิรูปสภาขุนนางออกมา กล่าวคือ พรรคอนุ รกั ษ์ได้เสนอ
ให้มยี กเลิกสภาขุนนาง และจัดตัง้ สภามีช่อื ว่า วุฒสิ ภา (Senate) ขึน้ มาแทน และให้วุฒสิ ภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 300
คน โดยให้สมาชิกจํานวน 240 คน มาจากการเลือกตัง้ ในระบบคะแนนสูงสุดได้รบั เลือกตัง้ (first-past-the-post system) และ
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 15 ปี [26] และในส่วนของพรรคเสรีนิยมได้เสนอให้สภาขุนนางประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกิน
300 คน และให้มสี มาชิกอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเลือกตัง้ ผู้แทนในระบบสัดส่วน [27] (2) คณะกรรมาธิการ
วิสามัญว่าด้วยการบริหารสาธารณะของสภาสามัญชนได้ตพี มิ พ์เผยแพร่รายงานเกีย่ วกับการปฏิรูปสภาขุนนางชื่อว่า “สภา
ลําดับสอง: การปฏิรูปต่อเนื่อง” ได้เสนอให้สภาขุนนางควรประกอบด้วยสมาชิกสภาขุนนางทีม่ าจากการเลือกตัง้ เป็ นส่วน
ใหญ่โดยให้มสี มาชิกสภาขุนนางประเภททีม่ าจากการเลือกตัง้ จํานวน 60 เปอร์เซ็นต์ ของทัง้ สภาขุนนาง และในส่วนทีเ่ หลือ
อีก 40 เปอร์เซ็นต์ให้มสี มาชิกสภาขุนนางจํานวน 20 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเสนอของพรรคการเมืองต่าง ๆ และอีกจํานวน
20 เปอร์เ ซ็นต์ ควรเป็ น สมาชิก ประเภทอิสระ และเป็ น กลาง โดยให้ใ นส่ว น 40 เปอร์เ ซ็นต์น้ี มาจากการแต่ ง ตัง้ ของ
คณะกรรมการการแต่งตัง้ [28] (3) รัฐสภาได้แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สองสภาว่าด้วยการปฏิรูปสภาขุนนางขึน้ ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2002 และคณะกรรมาธิการคณะนี้ได้จดั ทํารายงานฉบับทีห่ นึ่งชื่อว่า “การปฏิรูปสภาขุนนาง: รายงาน
ฉบับที่หนึ่ง ” ออกเผยแพร่ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002 ในช่วงสมัยประชุม 2002-2003 โดยในรายงานฉบับนี้ได้เสนอ
ทางเลือกขององค์ประกอบของสภาขุนนางไว้ 7 ทางเลือก ได้แก่ ก. ให้สมาชิกสภาขุนนางมาจากการแต่งตัง้ ทัง้ หมด ข. ให้
สมาชิกสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ ทัง้ หมด ค. ให้สมาชิกสภาขุนนางมาจากการแต่งตัง้ 80 เปอร์เซ็นต์ และเลือกตัง้ 20
เปอร์เซ็นต์ ง. ให้สมาชิกสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ 80 เปอร์เซ็นต์ และแต่งตัง้ 20 เปอร์เซ็นต์ จ. ให้สมาชิกสภาขุนนาง
มาจากการแต่งตัง้ 60 เปอร์เซ็นต์ และเลือกตัง้ 40 เปอร์เซ็นต์ ฉ. ให้สมาชิกสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ 60 เปอร์เซ็นต์
และแต่ ง ตัง้ 40 เปอร์เ ซ็น ต์ ช. ให้สมาชิก สภาขุน นางมาจากการแต่ ง ตัง้ 50 เปอร์เ ซ็น ต์ และเลือ กตัง้ 50 เปอร์เ ซ็น ต์
นอกจากนี้ยงั เสนอให้พจิ ารณารายละเอียดถึงบทบาทหน้าที่ และอํานาจของสภาขุนนาง ตลอดจนบรรดาธรรมเนียมปฏิบตั ิ
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เกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั สภาสามัญชนทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั เพื่อปรับเปลีย่ นให้เข้ากับเนื้อหาการเปลีย่ นแปลงทางรัฐธรรมนูญที่
จะเกิดขึน้ ใหม่ดว้ ย [29]
4.4 การปฏิ รูปสภาขุนนางใน ค.ศ. 2003 มีเหตุการณ์ท่สี าํ คัญคือ (1) สภาขุนนาง และสภาสามัญชนได้นํา
รายงานลําดับทีห่ นึ่งเกีย่ วกับการปฏิรูปสภาขุนนางคณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สองสภาว่าด้วยการปฏิรูปสภาขุนนางเข้าสู่การ
พิจารณาของแต่ละสภาในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 ในการอภิปรายของสภาขุนนางพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้
สมาชิกสภาขุนนางมาจากการแต่งตัง้ ทัง้ หมด [30] และในการอภิปรายของสภาสามัญชนพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้
สมาชิก สภาขุ น นางมาจากการเลือ กตัง้ ทัง้ หมด ซึ่ง ในฐานะของผู้แ ทนของประชาชนของสมาชิก สภาสามัญ ชนแล้ว
เปรียบเสมือนเป็ นความคิดของประชาชนทัง้ ประเทศนัน่ เอง และความเห็นนี้ยงั สอดคล้องกับผลการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนทัง้ ประเทศทีส่ ภาสามัญชนเคยไปเก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้ พรรคแรงงานได้สรุปว่าทุกฝ่ายมีความเห็นอย่าง
เดียวกันว่าสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลส่วนทีเ่ หลืออยู่ควรยกเลิกเสีย และโต้แย้งทีจ่ ะให้สภาขุนนางมีองค์ประกอบ
ของสมาชิกแบบผสมผสานทัง้ ที่มาจากการเลือกตัง้ และที่มาจากการแต่ งตัง้ โดยให้เลือกเพียงจะให้สมาชิกมาจากการ
เลือกตัง้ ทัง้ หมด หรือมาจากการแต่งตัง้ ทัง้ หมดเท่านัน้ รวมทัง้ ยังสนับสนุ นให้สภาขุนนางมีบทบาทหน้าทีเ่ ป็ นสภาทบทวน
แก้ไขมากกว่าจะให้เป็ นสภาทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นลักษณะทีแ่ ข่งขันกับสภาสามัญชน [31] (2) รัฐบาลได้จดั ทํา และเผยแพร่
รายงานข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนู ญในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ซึ่งมีประเด็นสําคัญคือ การจัดตัง้ กระทรวง
กิจการรัฐธรรมนูญขึน้ มาใหม่ การยกเลิกสํานักงานลอร์ดชานเซลเลอร์ และให้มกี ารจัดตัง้ ศาลสูงสุดขึน้ มาใหม่ รวมทัง้ ไม่ให้
ลอร์ดชานเซลเลอร์เข้าไปมีสถานภาพในสภาขุนนางอีกต่อไป ทัง้ นี้โดยมีเจตนารมณ์คอื ต้องการปฏิรปู บทบาท อํานาจหน้าที่
ของลอร์ดชานเซลเลอร์ให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกการใช้อาํ นาจให้ชดั เจนตามหลักการสมัยใหม่ กล่าวคือ ไม่ให้มกี าร
ทับซ้อนกันระหว่างอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพราะลอร์ดชานเซลเลอร์จะมีบทบาทหน้าทีท่ งั ้ ใน
ด้านนิติบญ
ั ญัติ คือเป็ นประธานสภาขุนนาง ในด้านบริหาร คือเป็ นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี และในด้านตุลาการ คือเป็ น
ประธานศาลสูง สุดในสภาขุน นางอีกด้ว ย โดยอํา นาจหน้ า ที่เ หล่ านี้ เ กิดขึ้น มาจากธรรมเนี ย มปฏิบ ัติ และในการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญนี้รวมไปถึง ก. การจัดตัง้ คณะกรรมการการแต่งตัง้ ตุลาการทีม่ คี วามอิสระ และตราขึน้ เป็ นพระราชบัญญัตใิ ห้มี
อํานาจหน้ าที่ใ นการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นผู้พพิ ากษา ข. จัดตัง้ ศาลสูงสุดขึ้นใหม่แทนที่บรรดาสมาชิกสภาขุนนาง
ประเภทนักกฎหมายทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งในสภาขุนนาง และรัฐมนตรีทจ่ี ะแต่งตัง้ ขึน้ มาใหม่ให้ดูแล
กิจการยุติธรรมจะไม่เกีย่ วข้องกับศาลสูงสุดนี้ ค. ปฏิรูปตําแหน่ งประธานสภาขุนนางไม่ให้มาจากบุคคลที่มตี ําแหน่ งเป็ น
รัฐมนตรี [32] จากความต้องการเหล่านี้ของรัฐบาลนี้เองทําให้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 สภาขุนนางได้ตกลงใจกัน
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมาธิก ารวิสามัญ ขึ้น มาคณะหนึ่ ง เพื่อ ทํ า การพิจ ารณา และศึก ษาถึง การจัด ระเบีย บเกี่ย วกับ ตํ า แหน่ ง
ประธานสภาขุนนางทีจ่ ะเกิดขึน้ มาในอนาคตตามแนวทางของรัฐบาลทีต่ ้องการปฏิรูปตําแหน่ งลอร์ดชานเซลเลอร์ [30] (3)
ค.ศ. 2003 กระทรวงกิจการรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายงานข้อหารือเรื่อง “การปฏิรปู รัฐธรรมนูญ: ก้าวต่อไปของสภาขุนนาง”
ในเดือนกันยายนโดยได้มกี ารนําเอารายงานฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาขุนนาง และของสภาสามัญชนด้วย รายงาน
ฉบับนี้มสี าระสําคัญได้แก่ ก. ยกเลิกสมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลทัง้ หมด ข. การแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนาง – จัดตัง้
คณะกรรมการการแต่งตัง้ ที่เป็ นอิสระ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐสภา ให้ทําหน้าที่กําหนดจํานวน เลือกสมาชิก
ประเภทอิสระ และประเภทที่ม าจากการเสนอของพรรคการเมือ ง ประกัน ความอิส ระของคณะกรรมการให้พ้น จาก
นายกรัฐมนตรี มีความโปร่งใส ประกันให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกประเภทอิสระมาจากตัวแทนของสังคม และตัวแทนของ
กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส รวมทัง้ ให้มจี ํานวนเฉลีย่ 20 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกทัง้ หมดในสภาขุนนาง การประกันให้คณะกรรมการ
เลือกสมาชิกประเภททีม่ าจากการเสนอของพรรคการเมืองให้มจี าํ นวนสัมพันธ์กบั ผลการเลือกตัง้ ทัวไปของสมาชิ
่
กสภาสามัญ
ชนทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้านี้ ป้องกันไม่ให้รฐั บาลในขณะนัน้ มีเสียงข้างมากในสภาขุนนาง ค. กําหนดให้ขนาดของสภาขุนนาง
707

ไม่ให้ขยายเกินไปโดยให้มจี าํ นวนไม่สมาชิกไม่เกินกว่า 600 คน ง. กําหนดให้สมาชิกสภาขุนนางทีม่ คี ําพิพากษาลงโทษใน
ความผิดทางอาญาขาดคุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับสมาชิกสภาสามัญชนซึง่ ทําให้เสียสิทธิในการเข้าประชุม และลงคะแนนเสียง
รวมทัง้ เสียตําแหน่งไป จ. ให้อํานาจนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ รัฐมนตรีโดยตรงได้ 5 คนต่อสมัยรัฐสภาหนึ่งให้เป็ นสมาชิก
สภาขุนนางได้ และให้คณะกรรมการการแต่งตัง้ ตรวจสอบบุคคลเหล่านี้ดว้ ย ฉ. การพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาขุนนาง เปิ ด
โอกาสให้สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพสามารถสละตําแหน่ ง และให้มสี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ระดับชาติได้
รายงานของกระทรวงกิจการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รบั การวิจารณ์จากพรรคเสรีประชาธิปไตยว่ารายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึง
เจตนาของรัฐบาลทีไ่ ม่ตอ้ งการปฏิรปู สภาขุนนางให้เป็ นไปตามแนวทางประชาธิปไตยอีกต่อไปตามทีร่ ฐั บาลได้เคยสัญญาไว้
[33] (4) คณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยตําแหน่งประธานสภาขุนนางทีส่ ภาขุนนางได้แต่งตัง้ ขึน้ มาเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
2003 ได้มีการเผยแพร่รายงานเรื่อง "“ตําแหน่ งประธานสภาขุนนาง” ออกมา ในเดือ นพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 โดยมี
ข้อเสนอแนะได้แก่ ก. กําหนดให้ประธานสภาขุนนางได้รบั เลือกตัง้ จากบรรดาสมาชิกสภาขุนนางในสภาขุนนาง และมีวาระ
ดํารงตําแหน่ ง 5 ปี โดยสามารถเลือกกลับเข้ามาได้อกี และให้มชี ่อื เรียกว่า “ประธานสภาขุนนาง” (Lord Speaker) ข.
สมาชิก สภาขุ น นางที่ไ ด้ร ับ เลือ กให้ดํา รงตํ า แหน่ ง ประธานสภาขุน นางต้อ งวางมือ จากการเมือ งในพรรคตลอดชีพ ค.
ประธานสภาขุนนางจะเป็ นผูค้ วบคุมระเบียบของสภาขุนนาง และรักษาไว้ซง่ึ กฎข้อบังคับตามคู่มอื ระเบียบข้อบังคับของสภา
(Standing Orders) ซึง่ เดิมเป็ นหน้าทีข่ องลอร์ดชานเซลเลอร์ [34]
4.5 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2004 มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ (1) ในเดือนกุมภาพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนู ญได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาขุนนางเช่นเดียวกัน [35] โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์สาํ คัญคือ เพื่อยกเลิกสํานักงานลอร์ดชานเซลเลอร์ และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องลอร์ดชานเซลเลอร์
ใหม่ จัดตัง้ ศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักร สร้างคณะกรรมการการแต่งตัง้ ตุลาการในศาลสูงสุดนี้ และยกเลิกสิทธิของลอร์ด
ชานเซลเลอร์ไม่ให้ไปใช้อํานาจตุ ลาการอีก ต่ อไป รวมทัง้ ประกันความอิสระของผู้พิพากษา เป็ นต้น [36] เมื่อร่า ง
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้เข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2 ของสภาขุนนางในเดือนมีนาคม ได้มสี มาชิกขอแปรญัตติเสนอให้นําร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับนี้เข้าสูก่ ารพิจารณาเต็มสภา และได้มมี ติการเสนอให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญทําการศึกษา
ก่อนรวมทัง้ ยังกําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถเลื่อนไปพิจารณาในสมัยประชุมของรัฐสภาถัดไปได้ดว้ ย (2)
คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ ว่ า ด้ว ยร่ า งพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการปฏิรูป รัฐ ธรรมนู ญ ที่ไ ด้เ ผยแพร่ ร ายงาน เรื่อ ง “ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ” ออกมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยได้เสนอให้แบ่งชุดการปฏิรูป
ออกเป็ น 2 เรื่องหลัก ได้แก่ ก. การยกเลิกสํานักงานลอร์ดชานเซลเลอร์ และ ข. การจัดตัง้ ศาลสูงสุดขึน้ ใหม่เพื่อมาทําหน้าที่
แทนระบบขุนนางนักกฎหมายทีม่ อี ยู่ซง่ึ ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมาธิการของสภาขุนนาง ซึง่ จากข้อเสนอดังกล่าว
ทําให้ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ต้องนํ ากลับไปแก้ไขปรับปรุงอีกครัง้ ก่อนจะนําเข้ามาสู่กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตอิ กี รอบหนึ่ง
[37] (3) คณะทํางานสมาชิกสภาขุนนางในส่วนพรรคแรงงานเผยแพร่รายงานเรื่อง “การปฏิรูปอํานาจหน้าที่ วิธปี ฏิบตั งิ าน
และธรรมเนียมปฏิบตั ติ ่าง ๆ ของสภาขุนนาง” ในเดือนกรกฎาคม มีขอ้ เสนอว่า ก. สภาขุนนางมีหน้าทีส่ นับสนุ นการทํางาน
ของสภาสามัญชนทีม่ าจากประชาชนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ข. ปฏิรปู กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ ค. ให้สภาขุนนางมีอํานาจชะลอร่าง
กฎหมายปฐมภูมิ และกฎหมายทุตยิ ภูมไิ ด้ ง. หากลไกปรองดองความขัดแย้งระหว่างทัง้ สองสภา จ. นําบรรดาธรรมเนียม
ปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้ในการนิตบิ ญ
ั ญัตมิ าทําเป็ นประมวลกฎหมาย ฉ. ให้ตําแหน่ งประธานสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิก
ในสภาขุนนางเอง [38]
4.6 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2005 มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ (1) นายกรัฐมนตรีมแี นวคิดจํากัดอํานาจการ
เสนอแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางให้เหลือไม่เกิน 10 คน ต่อรัฐสภาสมัยหนึ่ง และไม่เห็นด้วยกับการมีองค์ประกอบผสมผสาน
[39] (2) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรปู รัฐธรรมนูญซึง่ ยกเลิกสํานักงานลอร์ดชานเซลเลอร์ และจัดตัง้ ศาลสูงสุด ได้รบั
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พระบรมราชานุ ญาตประกาศใช้เป็ นกฎหมายในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2005 กลายเป็ นพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูป
รัฐธรรมนู ญ กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขปญั หาของตําแหน่ งลอร์ดชานเซลเลอร์ท่ไี ม่สอดคล้องกับหลักแบ่งแยกการใช้อํานาจ
อธิปไตย เพราะตําแหน่ งลอร์ดชานเซลเลอร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อํานาจนิติบญ
ั ญัติในฐานะประธานสภาขุนนาง
อํานาจบริหารในฐานะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการในฐานะประธานศาลสูงสุดในรูปคณะกรรมาธิการกฎหมายในสภาขุนนาง
กฎหมายฉบับนี้ได้กาํ หนดให้ตําแหน่ งลอร์ดชานเซลเลอร์มคี วามรับผิดชอบเหลือเพียงในฐานะฝ่ายบริหารเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักแบ่งแยกการใช้อาํ นาจอธิปไตย คือเป็ นรัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเรียกว่าตําแหน่ งรัฐมนตรีกจิ การรัฐธรรมนูญ
[40] และต่ อมาใน ค.ศ. 2007 ได้เปลี่ยนชื่อตําแหน่ งนี้เป็ น รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม รวมทัง้ ยกเลิกกระทรวงกิจการ
รัฐธรรมนูญโดยจัดตัง้ กระทรวงยุตธิ รรมขึน้ แทนที่ (3) ในการเลือกตัง้ ทัวไปเดื
่
อนเมษายน ค.ศ. 2005 พรรคแรงงานซึง่ ต่อมา
เป็ นรัฐบาลมีนโยบายเรื่องการปฏิรูปสภาขุนนางคือ ก. เน้นเรื่องประสิทธิผล ความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็ นผู้แทน
ประชาชน บนหลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชน ข. นํ าธรรมเนียมปฏิบตั ิต่าง ๆ มารวมเป็ นประมวลกฎหมาย ค.
พัฒนาการทํางานของสภาขุนนางใหม่เพื่อสนับสนุ นให้งานของสภาสามัญชนดีขน้ึ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ง. จัดให้
สมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเสียงอิสระในเรื่ององค์ประกอบสภาขุนนาง [41] ในส่วนนี้พรรคแรงงานถูกโจมตีว่าไปส่งเสริมสมาชิก
จากการแต่งตัง้ ภายใต้การอุปถัมภ์ของนายกรัฐมนตรีซง่ึ ทําให้การปฏิรูปล้มเหลวแน่ นอน [42] (4) ในสมัยประชุมรัฐสภา
2005-2006 ในการอภิปรายรัฐบาลกล่าวถึงการปฏิรปู สภาขุนนางคือ ก. ประธานสภาขุนนางควรมาจากการเลือกตัง้ สมาชิก
ด้วยกันเองมากกว่าแต่งตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี ข. จะจัดตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สองสภาเพื่อศึกษาธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้
อยู่ในสภาขุนนาง ค. กําหนดเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตขิ องสภาขุนนางให้เสร็จสิน้ ทีส่ มเหตุสมผลคือประมาณ 60
วัน ง. ไม่ขดั ขวางอํานาจสภาขุนนางในการแก้ไข หรือตัดทอนร่างกฎหมายตามอํานาจมีอยู่ในปจั จุบนั จ. ยกเลิกสมาชิก
ประเภทสืบตระกูลทัง้ หมด ฉ. ให้มกี ารลงคะแนนเสียงอิสระในเรื่ององค์ประกอบสภาขุนนาง [43] (5) พระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การปฏิรูปรัฐธรรมนู ญ ค.ศ. 2005 ได้รบั พระบรมราชานุ ญาตประกาศใช้เป็ นกฎหมายในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2005 มี
เจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงสํานักงานลอร์ดชานเซลเลอร์ และจัดตัง้ ศาลสูงสุด [40]
4.7 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2006 มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ (1) รัฐบาล สภาสามัญชน และสภาขุนนางมี
แนวคิดจัดตัง้ คณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สองสภาว่าด้วยการปฏิรปู สภาขุนนาง [43] เพราะต้องการให้เกิดฉันทามติร่วมกันซึง่ จะ
ทําให้การปฏิรูปมีประสิทธิผล ยังยื
่ น และเป็ นไปได้ [44] คณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สองสภาว่าด้วยธรรมเนีย มปฏิบตั ิใ น
กระบวนการนิติบญ
ั ญัติได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 โดยมีกรรมการจากสภาสามัญชน และสภาขุนนาง
หลักการทํางานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ตงั ้ อยู่บนหลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชน และมีหน้าทีศ่ กึ ษาแนวทางนํา
ธรรมเนียมปฏิบตั ิในการนิติบญ
ั ญัติมารวบรวมไว้เ ป็ นประมวลกฎหมาย [45] จากการศึกษาคณะกรรมาธิการชุดนี้ มี
ข้อเสนอแนะคือ ก. ธรรมเนียมปฏิบตั ซิ าลิสบิวลี-่ แอดดันพัฒนาการมาจนมันคงแล้
่
วควรเรียกชื่อใหม่ว่า “ธรรมเนียมปฏิบตั วิ ่า
ด้วยร่างพระราชบัญญัตขิ องรัฐบาล” ข. คําว่า “ระยะเวลาทีส่ มเหตุสมผล” ในการพิจารณาภารกิจของรัฐบาลให้เสร็จสิน้ ไม่ควร
ให้คาํ จํากัดความแต่ให้ปล่อยเป็ นเรื่องการบริหารจัดการของรัฐสภา และรัฐบาลในแต่ละสมัยประชุม ค. การส่งแก้ไขเพิม่ เติม
ร่างกฎหมายระหว่างสองสภา หรือ “ปิ งปอง” ไม่ควรถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิแต่ ให้เป็ นกรอบสําหรับเจรจาต่อรองทาง
การเมือง ง. การไม่เห็นชอบในกฎหมายทุตยิ ภูมิ หรือกฎหมายอุปกรณ์จะมีไม่ได้เว้นแต่มพี ฤติการณ์พเิ ศษตามกําหนดไว้ จ.
การนํ าเอาบรรดาธรรมเนียมปฏิบตั ิมารวมไว้เป็ นประมวลจะทําให้ลดการปรับตัวง่ายลงจึงอาจแก้ไขโดยการตกลงเป็ นมติ
ร่วมกันให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานแทน ฉ. ศาลไม่ควรมีอํานาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของธรรมเนียม
ปฏิบตั ใิ นรัฐสภา [46] (2) แนวคิดการปฏิรูปสภาขุนนางทีม่ คี อื ก. จํากัดเวลาพิจารณาร่างกฎหมายของสภาขุนนางไว้ท่ี 60
วัน ข. ยกเลิกสมาชิกประเภทสืบตระกูลทัง้ หมด ค. จัดให้สมาชิกรัฐสภาลงคะแนนเสียงอิสระในเรื่ององค์ประกอบสภาขุนนาง
[47] ง. ให้สมาชิก 70 เปอร์เซ็นต์มาจากการเลือกตัง้ โดยตรง และไม่ใช้ระบบบัญชีรายชื่อแบบปิ ดเพื่อตอบสนองประชาชนได้
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หรือให้มสี มาชิกจากเลือกตัง้ 50 เปอร์เซ็นต์ และจากแต่งตัง้ 50 เปอร์เซ็นต์ จ. สมาชิกมีวาระดํารงตําแหน่ ง 3 สมัยรัฐสภา
อายุอย่างน้อย 40 ปี เพื่อไม่ให้เป็ นนักการเมืองทีข่ าดประสบการณ์ภายนอก [48] ฉ. สภาขุนนางต้องมีไม่มลี กั ษณะเป็ นคูแ่ ข่ง
กันสภาสามัญชน ช. การมีองค์ประกอบแบบผสมผสานอาจมีปญั หาความปรองดองเพราะทีม่ าของสมาชิกต่างกัน ซ. ไม่ควร
ให้สภาขุนนางเป็ นสภาสํารองสําหรับบุคคลผู้พ่ายแพ้การเลือกตัง้ เข้าสภาสามัญชน ฌ. นํ าเอาธรรมเนียมปฏิบตั ิสําหรับ
ประกันหลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญมาบัญญัติเป็ นพระราชบัญญัติให้ชดั เจน ญ. สภาขุนนางต้องไม่มบี ทบาท
ซํ้าซ้อนกับสภาสามัญชนแต่ให้ตรวจสอบการทํางานของสภาสามัญชนตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบหลักความสําคัญสูงสุดของสภา
สามัญชน ฎ. ไม่ให้พรรคการเมืองใดคุมเสียงข้างมากในสภาขุนนาง [49] (3) สภาขุนนางจัดการเลือกตัง้ ประธานสภาขุนนาง
ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ซึง่ เดิมตําแหน่ งนี้เป็ นของลอร์ดชานเซลเลอร์มาโดยตลอด การ
เปลีย่ นแปลงนี้เพื่อให้สภาขุนนางปกครองตนเองได้และผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ คือ บารอนหญิงเฮย์แมน [50]
4.8 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2007 มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ (1) รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมทัง้ สอง
สภาว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบตั ิ เรื่อง “ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร” เข้าสู่การพิจารณาของสภาขุนนาง
[51] และสภาสามัญชน [52] โดยทัง้ สองสภาเข้าใจดีว่ารายงานฉบับนี้ตงั ้ อยู่บนฐานของสภาขุนนางในปจั จุบนั หากทีก่ าร
เปลีย่ นแปลงต้องทําการศึกษาอีกครัง้ ให้เหมาะสม (2) รัฐบาลเผยแพร่รายงานสมุดปกขาว เรื่อง “สภาขุนนาง: การปฏิรูป” มี
เนื้อหาสําคัญคือ ก. สมาชิกอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ไม่มาจากพรรคการเมืองเสนอ ข. สมาชิกส่วนหนึ่งมาจากระบบเลือกตัง้
แบบบัญชีรายชื่อเปิ ด ค. ช่วงเปลีย่ นผ่านยาวนานพอโดยไม่ไล่สมาชิกชุดเดิม ง. มีวาระดํารงตําแหน่งยาวนานและไม่ให้ดาํ รง
ตําแหน่งได้อกี จ. สมาชิกหนึ่งในสามหมดวาระและให้เลือกตัง้ ใหม่พร้อมสมาชิกรัฐสภายุโรป ฉ. ป้องกันพรรคการเมืองคุม
เสียงข้างมากในสภาขุนนาง ช. สมาชิกประกอบด้วยทีม่ าเชิงพืน้ ที่ ศาสนาคริสต์ และประสบการณ์หลายสาขา ซ. ยกเลิกกร
แต่งตัง้ ของนายกรัฐมนตรี ฌ. แยกตําแหน่ ง กับหน้าที่จากกัน สมาชิกประเภทสืบตระกูลไม่อาจเข้าประชุม และลงคะแนน
เสียงในสภาขุนนางได้ [16] เป็ นต้น (3) จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงอิสระเรื่ององค์ประกอบของสภาสามัญชน [53] และสภา
ขุนนาง [54] ทัง้ สองสภาต้องการให้รฐั สภามีสองสภาเช่นเดิม และให้ยกเลิกสมาชิกประเภทสืบตระกูลทัง้ หมด สภาสามัญชน
เห็นชอบกับการให้สมาชิกทัง้ หมด หรือส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์มาจากเลือกตัง้ สภาขุนนางต้องการให้สมาชิกทัง้ หมดมาจาก
การแต่งตัง้ เท่านัน้ (4) ร่างพระราชบัญญัตสิ ว่ นบุคคลว่าด้วยสภาขุนนาง (แก้ไขเพิม่ เติม) ค.ศ. ... ให้ยกเลิกการเลือกตัง้ ซ่อม
สมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูล และร่างพระราชบัญญัตสิ ว่ นบุคคลว่าด้วยสภาขุนนาง ค.ศ. ... ให้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
การแต่ งตัง้ สมาชิกสภาขุนนาง และให้สมาชิกประเภทสืบตระกูลลางาน หรือถูกไล่ออกได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาขุน
นางในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2007 [51] (5) คณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยการบริหารสาธารณะเผยแพร่รายงานเรื่อง
“ความเหมาะสม และตําแหน่ งสมาชิกสภาขุนนาง: รายงานลําดับสองสมัยประชุม 2007-2008 มีเนื้อหาสําคัญคือ ก. ให้
รัฐสภาตรากฎหมายจัดตัง้ คณะกรรมการการแต่งตัง้ ที่เป็ นอิสระมีอํานาจกําหนดขนาด สมดุลในจํานวนสมาชิกของสภาขุน
นางได้ ข. กําหนดกลไกการลาออก และให้ออกจากตําแหน่ ง ค. ไม่ให้พรรคการเมืองเป็ นผูเ้ ลือกสมาชิกสภาขุนนางอีก
ง. การคัดเลือกโปร่งใส โดยข้อเสนอเหล่านี้มาจากฉันทามติของพรรคการเมืองหลัก [55]
4.9 การปฏิ รปู สภาขุนนางใน ค.ศ. 2008 มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ (1) ร่างพระราชบัญญัตสิ ่วนบุคคลว่าด้วยสภา
ขุนนาง (สถานภาพทางภาษีของสมาชิก) ค.ศ. ... ให้สมาชิกสภาขุนนางเสียภาษีเช่นเดียวกับประชาชนทัวไปเข้
่
าสู่การ
พิจารณาของสภาขุนนางในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 [56] ตามหลักไม่มผี แู้ ทนหากไม่มภี าษี [57] (2) รัฐบาลเผยแพร่
เอกสารชื่อว่า “ความเหมาะสม และตําแหน่งเกียรติยศกับความเหมาะสม และความเป็ นสมาชิกสภาขุนนาง – การตอบสนอง
ของรัฐบาลต่อรายงานลําดับสีข่ องคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยการบริหารสาธารณะในสมัยประชุมรัฐสภาปี ค.ศ. 20052006 และรายงานลําดับสองของสมัยประชุมรัฐสภาปี ค.ศ. 2007-2008” ในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 มีเนื้อหาคือ ก.
ไม่ผลักดันร่างกฎหมายทีป่ ฏิรปู เฉพาะเรื่องเพราะจะปฏิรูปทัง้ หมดเลย ข. จะศึกษาถึงคณะกรรมการการแต่งตัง้ สมาชิกสภา
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ขุนนางเฉพาะกรณีเลือกให้สมาชิกบางส่วน 80 เปอร์เซ็นต์มาจากการเลือกตัง้ ถ้าเลือกให้มาจากการเลือกตัง้ 100 เปอร์เซ็นต์
ก็ไม่จําเป็ นต้องพิจารณา รวมทัง้ ต้องศึกษาบทบาท หน้าที่ท่เี หมาะสมอีกครัง้ หนึ่งบนทางเลือกเหล่านี้ [58] (3) รัฐบาลได้
เผยแพร่รายงานสมุดปกขาว เรื่อง “สภาลําดับสองทีม่ าจากการเลือกตัง้ : การปฏิรูปสภาขุนนางต่อไปข้างหน้า” เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม ค.ศ. 2004 สาระสําคัญคือ ก. มีองค์ประกอบสมาชิกจากเลือกตัง้ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ มีเขต
เลือกตัง้ แตกต่างจากสภาสามัญชน ข. ใช้ระบบเลือกตัง้ โดยตรง ค. ยึดหลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชน ไม่มบี ทบาท
หน้าทีเ่ ป็ นคู่แข่ง หรือซํ้าซ้อนกัน ง. กําหนดคุณสมบัติ ขาดคุณสมบัติ การเพิกถอนการเลือกตัง้ เช่นเดียวกับสภาสามัญชน จ.
มีวาระดํารงตําแหน่ ง 12-15 ปี และได้ครัง้ เดียว ฉ. ตําแหน่ ง และสิทธิในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ยกจากกัน สมาชิกประเภทสืบ
ตระกูลไม่มสี ทิ ธิประชุม และออกเสียงอีกต่อไป ช. สมาชิกประเภทแต่งตัง้ คัดเลือกจากความสามารถ หน้าที่ และสมัครใจ ซ.
สมาชิกจากศาสนาคริสต์นิกายเชิรช์ ออฟอิงแลนด์ยงั คงมีอยู่ ฌ. ให้สมาชิกเดิมกับใหม่ทํางานร่วมกันในช่วงเปลีย่ นผ่าน ญ.
จัดตัง้ คณะกรรมการการแต่งตัง้ ทีเ่ ป็ นอิสระสําหรับแต่งตัง้ สมาชิกประเภทแต่งตัง้ โดยรัฐสภาตราเป็ นกฎหมาย [59] รายงาน
ฉบับนี้ถูกโต้แย้งว่า ก. ล่าช้าในการปฏิรปู ข. รัฐบาลไม่มองความคิดเห็นในส่วนของสภาขุนนาง ซึง่ มีผตู้ อบกลับว่าเพราะอยู่
บนหลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชนจึงรับฟงั ความคิดเห็นของสภาสามัญชนเป็ นสําคัญ [57]
4.10 การปฏิ รูปสภาขุนนางใน ค.ศ. 2009 มีเหตุการณ์ทส่ี ําคัญคือ (1) คณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยการ
บริหารสาธารณะของสภาสามัญชนได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง “การตอบสนองต่อรายงานสมุดปกขาวเรื่องสภาลําดับสองทีม่ า
จากการเลือกตัง้ ” เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2009 ข้อเสนอแนะโดยสรุปคือ ก. ให้ตรากฎหมายจัดตัง้ คณะกรรมการการ
แต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางทีอ่ สิ ระอย่างเร่งด่วนระหว่างการปฏิรปู ยังไม่เสร็จเพื่อสร้างความเป็ นกลางจากพรรคการเมือง และ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ข. คณะกรรมการชุดนี้อสิ ระจากรัฐบาลไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีเช่นทีน่ ายกรัฐมนตรี
เคยเสนอไว้ [60] (2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาขุนนาง (สถานภาพทางภาษีของสมาชิก) ค.ศ. ... ที่ให้จดั เก็บภาษี
สมาชิกสภาขุนนางได้เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาขุนนางในวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2009 และร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสภา
ขุนนาง ค.ศ. ... ทีใ่ ห้จดั ตัง้ คณะกรรมการการแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนาง และให้สมาชิกสภาขุนนางประเภทสืบตระกูลลางาน
ถาวร หรือถูกไล่ออกได้ เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาขุนนางอีกครัง้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 แต่ไม่ได้รบั ความสนใจ
เหมือนปี ทแ่ี ล้วเพราะมีเนื้อหาอยู่ในโครงการของรัฐบาลอยู่แล้ว [61] (3) สภาสามัญชนมีแผนตรากฎหมายจัดตัง้ หน่ วยงาน
มาตรฐานของรัฐสภาทีเ่ ป็ นอิสระจัดการปญั หาค่าใช้จ่ายของสมาชิกรัฐสภาโดยให้มหี น้าที่ ก. วางระเบียบด้านเงินเบีย้ เลีย้ ง
ของสมาชิกสภาขุนนาง ข. ดูแลจรรยาบรรณของสมาชิกสภาขุนนาง ค. เป็ นนายทะเบียนสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาขุน
นาง [62] สภาขุนนางได้โต้แย้งว่าหน่ วยงานนี้ไม่ควรนํ ามาใช้กบั สภาขุนนางเพราะสภาขุนนางจัดการเองได้ [61] ในที่สุด
รัฐบาลได้ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะของรายงานจากสํานักงานทบทวนเงินเดือนระดับสูง เรื่อง “การทบทวนการสนับสนุ น
การเงินแก่สมาชิกสภาขุนนาง” ทีใ่ ห้สาํ นักงานการคลังของสภาขุนนางทําหน้าทีน่ ้ีต่อไป [63] ทําให้ฝ่ายสภาขุนนางยอมรับ
ด้วย [61] (4) พรรคอนุ รกั ษ์นิยมเผยแพร่รายงาน เรื่อง สภาลําดับสองจากการเลือกตัง้ : มุมมองของพรรคอนุ รกั ษ์นิยม” ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 เสนอให้ ก. เร่งปฏิรูปสภาขุนนางทันที และให้สมาชิกมีวาระการดํารงตําแหน่ งสามสมัยรัฐสภา
แทนการมีวาระการดํารงตําแหน่ งตลอดชีพ ข. จัดการด้านวินัยของสมาชิกให้เคร่งครัด ค. ตรากฎหมายให้มคี ณะกรรมการ
การแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางทําหน้าทีด่ ูแลสมาชิกทีม่ าจากการแต่งตัง้ ทัง้ หมดไม่เว้นแม้แต่กรณีพรรคการเมืองเสนอ [64]
(5) รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรปู รัฐธรรมนูญ และการอภิบาลสูส่ ภาสามัญชนในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.
2009 มีเนื้อหาคือ ก. ยกเลิกการเลือกตัง้ ซ่อมของสมาชิกประเภทสืบตระกูล ข. ให้มมี าตรการพักงาน และไล่สมาชิกออกได้
ค. ให้สมาชิกลาออก และสละความเป็ นสมาชิกได้ นอกจากนี้ยงั มีขอ้ วิจารณ์คอื ก. ตัดอํานาจเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีออก
เพื่อกําจัดระบบอุปถัมภ์ ข. การแต่งตัง้ มีความเป็ นธรรม ค. ควบคุมไม่ให้พรรคการเมืองคุมเสียงของสภาได้ ง. ไม่ให้สมาชิก
ทีพ่ น้ จากตําแหน่งเข้าสูส่ นามเลือกตัง้ เข้าสูส่ ภาสามัญชนอย่างน้อยห้าปี เพื่อไม่ให้ใช้สภาขุนนางเป็ นบันไดการเมือง [65] ร่าง
711

พระราชบัญญัตเิ ข้าสูก่ ารพิจารณาวาระทีส่ องวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2009 หลังอภิปรายมีมติให้พจิ ารณาในสมัยประชุมหน้า
[62] (6) คณะกรรมาธิการการยุตธิ รรมของสภาสามัญชนได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง “การปฏิรูป และการปรับปรุงรัฐธรรมนูญ
ใหม่” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 แสดงความเห็นถึงกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ บุคคลจํานวน 11 คนเข้าสู่สภา
ขุนนาง และแต่งตัง้ ให้เป็ นรัฐมนตรี หรือทีป่ รึกษา นัน้ เป็ นการยํ้าให้เห็นถึงแนวโน้มทีต่ ้องการให้สภาขุนนางมีทม่ี าจากการ
แต่งตัง้ อันเป็ นการขัดแย้งต่อความต้องการของทัง้ สามพรรคการเมืองหลัก และสภาสามัญชนต้องการให้สมาชิกสภาขุนนาง
มาจากการเลือกตัง้ เป็ นสําคัญ [66] (7) สมาชิกสภาขุนนางประเภทนักกฎหมายเข้าปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็ นผูพ้ พิ ากษาศาลสูงสุด
เป็ นวันสุดท้าย ก่อนเข้าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นศาลสูงสุดใหม่ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2005 ในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2009
5. การปฏิ รปู รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสภาขุนนางในปัจจุบนั
(1) ในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2010 นายกอร์ดอน บราวน์ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธทีส่ อง ณ
พระราชวังบัคคิงแฮม เพื่อกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยุบสภาในวันที่ 12
เมษายน ค.ศ. 2010 และกําหนดให้มกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 [67] ภายหลังการเลือกตัง้
ได้มรี ฐั บาลผสมระหว่างพรรคอนุรกั ษ์นิยม และพรรคเสรีประชาธิปไตยโดยมีนายเดวิด คาเมรอน เป็ นนายกรัฐมนตรี
(2) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการอภิบาล ค.ศ. ... ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา
และได้รบั พระบรมราชานุ ญาตประกาศใช้เป็ นกฎหมายในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2010 ชื่อว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ปฏิรปู รัฐธรรมนูญ และการอภิบาล ค.ศ. 2010 ซึง่ มีเนื้อหาเกีย่ วกับการปฏิรูปสภาขุนนางคงเหลือเพียงเรื่องสถานภาพทาง
ภาษีของสมาชิกสภาขุนนางเท่านัน้ [68]
(3) รัฐบาลได้จดั ตัง้ คณะทํางานสามพรรคการเมืองหลักจัดทําร่างพระราชบัญญัตฉิ บับร่างว่าด้วยการปฏิรูปสภา
ขุนนางเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 [69] และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการผู้นํา ร่วมหลายพรรค
การเมืองซึง่ ได้จดั ทํารายงานเผยแพร่ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้มสี าระสําคัญคือ ก. ให้สมาชิก
ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตัง้ ข. กําหนดช่วงเวลาเปลีย่ นผ่านเป็ นสามขัน้ ตอนในแต่ละขัน้ ตอนจะเพิม่ สมาชิกทีม่ าจากเลือกตัง้
และลดสมาชิกทีม่ าจากแต่งตัง้ ทีม่ อี ยู่เดิมลง ค. สมาชิกมีวาระดํารงตําแหน่ งคราวละ 15 ปี และดํารงตําแหน่ งอีกไม่ได้ ง. ใน
เขตเลือกตัง้ ระดับแคว้นในบริเท็นใหญ่ใช้เลือกตัง้ ระบบบัญชีรายชื่อกึง่ เปิ ดเผย และใช้ระบบถ่ายโอนคะแนนเสียงในแคว้น
ไอแลนด์เหนือ จ. สมาชิกลาออก ถูกไล่ออก พักงานได้ ฉ. มีหน่ วยงานมาตรฐานของรัฐสภาทีเ่ ป็ นอิสระดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
เบีย้ เลีย้ งให้สอดคล้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสภาขุนนาง ช. กฎหมายฉบับนี้ใช้กบั สภาขุนนางทีป่ ฏิรปู แล้ว [70] ในระหว่างที่
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้เข้าสู่การพิจารณาวาระทีส่ องของสภาสามัญชนในวันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ได้เกิด
ข้อขัดข้องใจขึน้ ในพรรคอนุรกั ษ์นิยมโดยสมาชิกบางส่วนกังวลว่าการให้สมาชิกส่วนใหญ่ของสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้
นัน้ อาจกระทบต่อหลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชนได้ และสมาชิกบางส่วนกังวลว่าการปฏิรูปครัง้ นี้ยงั ไม่ควรเกิดขึน้
ในช่วงเวลานี้เพราะยังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าให้ต้องแก้ไขซึ่งสําคัญกว่ามาก รวมทัง้ พรรคการเมืองอื่น ๆ ได้สร้างแรง
กดดันทางการเมืองในเชิงลบ ในขณะเดียวกันสภาขุนนางเองได้คดั ค้านอย่างเต็มทีต่ ่อร่างพระราชบัญญัตนิ ้ี ทําให้แม้ว่าการ
พิจ ารณาในวาระที่ส องจะมี ม ติ ใ ห้ ผ่ า นก็ต าม แต่ ภ ายใต้ แ รงกดดัน จากหลายฝ่ า ยทํ า ให้ ร ัฐ บาลตัด สิน ใจไม่ นํ า ร่ า ง
พระราชบัญญัตดิ าํ เนินการต่อไปในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2012 และในทีส่ ดุ ได้ประกาศถอนร่างพระราชบัญญัตอิ อกจากการ
พิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2012 [71]
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สหราชอาณาจักรใช้รฐั ธรรมนูญแบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีแหล่งทีม่ าของรัฐธรรมนูญทีส่ าํ คัญคือ กฎหมาย
ที่รฐั สภาตราขึน้ หรือพระราชบัญญัติ รัฐสภาจึงเป็ นสถาบันสําคัญในระบบรัฐธรรมนู ญของสหราชอาณาจักรเพราะเป็ น
สถาบันทีเ่ ป็ นมีความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยในด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ และในด้านการเป็ นผูแ้ ทนในทางการเมืองการ
ปกครองของรัฐด้วย รัฐสภาของสหราชอาณาจักรเป็ นรัฐสภาในระบบสองสภาซึง่ ประกอบไปด้วยสภาขุนนาง และสภาสามัญ
ชน โดยสภาสามัญชนประกอบด้วยสมาชิกทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน ในขณะทีส่ ภาขุนนางประกอบด้วยสมาชิก 3
ประเภท คือ สมาชิกประเภทตลอดชีพ สมาชิกประเภทนักบวช และสมาชิกประเภทสืบตระกูล ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตัง้
อํานาจหน้าที่หลักของสภาขุนนางคือ การริเริม่ เสนอกฎหมาย การกลันกรองทบทวนร่
่
างกฎหมาย และการตรวจสอบฝ่าย
บริหาร และประเด็นสาธารณะทีส่ าํ คัญ
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางเริม่ เกิดขึน้ ชัดเจนนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 20 ได้แก่ (1) พระราชบัญญัตวิ ่า
ด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1911 ทีใ่ ห้อาํ นาจสูงสุดในการตรากฎหมายแก่สภาสามัญชน (2) ธรรมเนียมปฏิบตั ซิ าลิสบิวรี-่ แอดดิสนั ที่
กํ า หนดให้ ส ภาขุ น นางต้ อ งผ่ า นร่ า งกฎหมายที่เ ป็ น นโยบายของรัฐ บาลในการหาเสีย งเลือ กตัง้ แก่ ป ระชาชน (3)
พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐสภา ค.ศ. 1949 ที่ลดอํานาจในการชะลอพิจารณาร่างกฎหมายของสภาขุนนางให้น้อยลง (4)
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ ค.ศ. 1958 ให้มสี มาชิกประเภทตลอดชีพที่เสนอแต่งตัง้ โดย
นายกรัฐมนตรี (5) กฎว่ าด้ว ยการลาหยุด ค.ศ. 1958 ที่ให้ท่ีไม่อยากปฏิบตั ิห น้ าที่สามารถลาหยุด ได้เ พื่อไม่ ให้ใ ช้เป็ น
เครื่องมือคุมคะแนนเสียงในสภาขุนนางได้ (6) พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสมาชิกสภาขุนนาง ค.ศ. 1963 ทีใ่ ห้สมาชิกประเภทสืบ
ตระกูลสามารถสละการสืบตําแหน่งได้ (7) พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 ได้สมาชิกประเภทสืบตระกูลออก
จากสภาขุนนางจาก 1330 คน เหลือเพียง 94 คน เพื่อให้สภาขุนนางมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึน้
การปฏิรปู รัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางในช่วงทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ. 2000-2009) มีขอ้ พิจารณาดังนี้
1. การพิจารณาถึงพัฒนาการของการปฏิรปู สภาขุนนางจะเห็นกระบวนการปฏิรปู กฎหมายทีม่ ลี กั ษณะค่อยเป็ นค่อย
ไปเพื่อมองหาฉันทามติร่วมกันของทุกฝา่ ยไม่ว่าจะเป็ นฝา่ ยรัฐบาล ฝา่ ยสภาสามัญชน และฝา่ ยสภาขุนนางผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงโดยใช้เครื่องมือ เช่น การจัดตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะทํางานร่วมหลายฝา่ ยเพื่อศึกษาพิจารณาเนื้อหาที่
ปฏิรปู ทีท่ ุกฝา่ ยยอมรับได้ การปฏิรปู จึงมีลกั ษณะเป็ นการปฏิรปู อย่างแท้จริงไม่ใช่การปฏิวตั หิ กั รากถอนโคนซึง่ ตรงนี้ถอื เป็ น
วัฒนธรรมทางรัฐธรรมนูญ และการเมืองของสหราชอาณาจักรทีม่ มี าตัง้ แต่อดีตทีช่ อบมองหากติกา หรือธรรมเนียมปฏิบตั ิ
แท้จริง และเห็นร่วมกันว่าเป็ นสิง่ ดี และจึงนํามาบรรจุไว้เป็ นกฎหมาย และในทุกกระบวนการจะใช้องค์ความรูม้ าเป็ นพืน้ ฐาน
อย่างแท้จริงโดยจัดให้มกี ารศึกษาวิจยั และนํามาอภิปรายรับฟงั ความคิดเห็นจากทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จากสาธารณชน
ด้วย ดังจะเห็นได้จากการจัดทํารายงานการศึกษาวิจยั ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะทํางาน หรือสถาบันการศึกษา
และนําเข้าสู่การอภิปรายในสภาสามัญชน และสภาขุนนาง และเสนอให้ประชาชนแสดงความเห็น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ร่าง หรือตรากฎหมายของรัฐสภา ประเด็นการปฏิรูปในช่วงเวลานี้ได้แก่ การยกเลิกสมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพ
ทัง้ หมด การแสวงหาองค์ประกอบของสภาขุนนาง และอํานาจหน้าทีท่ เ่ี หมาะสม การควบคุมจรรยาบรรณในการปฏิบตั หิ น้าที่
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็ นกลาง และตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็ นต้น
2. การพิจารณาถึงแนวคิดจะพบว่าแนวคิดพืน้ ฐานหลักของการปฏิรูปคือ หลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชน
อันมีฐานบนระบอบประชาธิปไตย หรือประชาชน ซึง่ หลักนี้เป็ นหลักทีใ่ ช้เป็ นพืน้ ฐานของการปฏิรูปในทุกเรื่องทุกประเด็นดัง
จะเห็นได้จากรายงานการประชุม รายงานการศึกษาวิจยั นโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง และนโยบายของรัฐบาล และ
การแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับการปฏิรปู สภาขุนนาง แต่ในภาพรวมแล้วจะเห็นเป้าหมายสําคัญของการปฏิรูปคือ การทํา
ให้สภาขุน นางมีค วามเป็ น ประชาธิป ไตย และเป็ น ผู้แ ทนของประชาชนมากยิ่ง ขึ้น ดัง จะเห็น ได้จ ากการสนับ สนุ น ให้
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องค์ประกอบของสภาขุนนางมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนเป็ นทัง้ หมด หรือเป็ นส่วนใหญ่ การยกเลิกสมาชิกประเภทสืบ
ตระกูล การให้สภาขุนนางเป็ นสภาที่ช่วยสนับสนุ นให้การทํางานของสภาสามัญชนสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ดังจะเห็นจากแนวคิดที่
ต้องการให้สภาขุนนางพิจารณาร่างกฎหมายให้เสร็จสิน้ ตามเวลาทีเ่ หมาะสม ไม่เป็ นปฏิปกั ษ์ การทําให้สภาขุนนางปฏิบตั ิ
หน้าทีส่ อดคล้องกับหลักการแบ่งแยกการใช้อํานาจอธิปไตยโดยปฏิรูปตําแหน่ งลอร์ดชานเซลเลอร์ให้ทําหน้าทีเ่ พียงฐานะ
รัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารอย่างเดียวไม่ให้เป็ นประธานสภาในฐานะฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และไม่ให้เป็ นศาลสูงสุดในฐานะฝ่าย
ตุลาการอีกต่อไป การให้สภาขุนนางปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างถูกต้องโดยการกําหนดให้สมาชิกสภาขุนนางต้องไม่ฝกั ใฝใ่ นการเมือง
มากเกินไปโดยใช้ตําแหน่ งเป็ นสะพานเพื่อไปสู่สภาสามัญชน หรือตําแหน่ งการเมืองทีส่ าํ คัญจึงมีแนวคิดกําหนดวาระดํารง
ตําแหน่งไว้นานมาก เช่น 15 ปี การกําหนดให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว การกําหนดไม่ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งสมาชิกสภา
ขุนนางลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาสามัญชนได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี ภายหลังจากพ้นตําแหน่ ง
สมาชิกสภาขุนนางแล้ว เป็ นต้น
3. การพิจารณาถึงปญั หา และแนวทางแก้ไขของการปฏิรูปสภาขุนนางจะพบว่า ปญั หาของการปฏิรูปทีส่ าํ คัญคือ
การทีพ่ รรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองแม้จะแสดงถึงความต้องการ และหลักการปฏิรูปสภาขุนนางไว้ชดั เจนก็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบตั ิยงั คงพยายามรักษาอํานาจทางการเมืองโดยการควบคุมเสียงในสภาขุนนางไว้ ดังจะเห็นจากการที่แม้ทุกฝ่ายทุก
พรรคการเมืองมีนโยบายจะให้มสี มาชิกมาจากการเลือกตัง้ เป็ นส่วนใหญ่กต็ าม แต่กฎหมายยังคงให้นายกรัฐมนตรีมอี ํานาจ
ในการเสนอแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางในส่วนของตนอย่างต่อเนื่องตลอดมา และแม้จะมีแนวคิดให้จดั ตัง้ คณะกรรมการการ
แต่งตัง้ ทีเ่ ป็ นอิสระเข้ามาทําหน้าที่แต่งตัง้ แทนก็ตาม แต่นายกรัฐมนตรีกต็ ้องการควบคุมคณะกรรมการชุดนี้ไว้ภายใต้การ
ควบคุมของนายกรัฐมนตรีเอง ในส่วนของสภาขุนนางซึง่ เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรงทีจ่ ะต้องปฏิรปู มีความพยายามทีจ่ ะแสดง
ความดือ้ ดึงโดยขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายของรัฐบาล หรือสภาสามัญชนหลายครัง้ รวมทัง้ มีการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่
เพื่อสนับสนุ นให้สภาขุนนางมีองค์ประกอบมาจากการแต่งตัง้ ทัง้ หมดอีกด้วย ซึง่ แนวทางแก้ไขปญั หาเหล่านี้ตามวิธกี ารใน
ประวัตศิ าสตร์รฐั ธรรมนูญของสหราชอาณาจักรจะใช้วธิ แี ก้ไขกฎหมายแบบค่อยเป็ นค่อยไป เช่น การค่อย ๆ ลดอํานาจใน
การชะลอร่างกฎหมายของสภาขุนนางลงโดยใช้เหตุผลในทางประชาธิปไตย การปรับลดจํานวนของสมาชิกสภาขุนนาง
ประเภทสืบตระกูลลงโดยใช้เหตุผลทีส่ มาชิกหลายคนไม่มาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่แล้วในความเป็ นจริงแต่ยงั คงรักษาไว้ในจํานวน
หนึ่งที่สาํ คัญไว้ก่อน และมีแนวโน้มจะยกเลิกต่อไปเพราะขัดกับหลักประชาธิปไตยอย่างสิน้ เชิง สําหรับการปฏิรูปสภาขุน
นางในลักษณะทีส่ มบูรณ์และมีการเปลีย่ นแปลงมากเกินไปมักไม่อาจกระทําได้เพราะเป็ นการยากทีจ่ ะหาฉันทามติจากทุก
ฝ่า ยได้ และกลายเป็ น แรงกดดัน จนไม่ อ าจสํา เร็จ ได้ด ัง จะเห็น ได้จ ากการเสนอร่ า งพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยการปฏิรู ป
รัฐธรรมนูญ และการอภิบาล ค.ศ. ... ทีต่ อ้ งการแก้ไขประเด็นสําคัญหลายประเด็น แต่กลับผ่านออกมาใช้เป็ นกฎหมายเพียง
ประเด็นเดียวคือเรื่องให้สมาชิกสภาขุนนางเสียภาษีเช่นเดียวกับประชาชนทัวไปเท่
่
านัน้ ส่วนการห้ามเลือกตัง้ ซ่อมของ
สมาชิก ประเภทสืบ ตระกู ล และการให้ ส มาชิก พัก งาน ลาออก ให้ อ อกได้ ถู ก ถอนออกไป หรือ กรณี ก ารเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการปฏิรปู สภาขุนนาง ค.ศ. ... ทีม่ เี นื้อปฏิรปู อย่างครอบคลุมหลายประเด็น และกระทบต่อสภาขุนนาง
อย่างมากใน ค.ศ. 2012 นัน้ ในทีส่ ดุ ต้องมีการถอนเรื่องออกไปเพราะสูแ้ รงกดดันทางการเมืองไม่ได้ ดังนัน้ ทางแก้ไขปญั หา
ทีไ่ ด้ผลทีส่ ุดของสหราชอาณาจักรคือการปฏิรูปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และแสวงหาฉันทามติจากทุกฝ่ายจนสถานการณ์สุก
งอมเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้สาํ เร็จ
4. การศึกษาครัง้ นี้พบว่า ผลการวิจยั มีความสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจยั ที่ว่าสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรอยู่ในกระแสความเป็ นประชาธิปไตย และมีการปฏิรูปเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นประชาธิปไตยให้มากยิง่ ขึน้
ตามลําดับ ดังจะเห็นได้จากพัฒนาการของการปฏิรูปสภาขุนนางนับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา จนถึงทศวรรษที่ 2000
ซึง่ เป็ นจุดเน้นของการวิจยั ทีม่ แี นวโน้มเสริมความแข็งแกร่งให้กบั หลักความสําคัญสูงสุดของสภาสามัญชนทีใ่ ห้สภาขุนนางมี
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บทบาทหน้าทีส่ นับสนุนให้การทํางานของสภาสามัญชนมีความรอบคอบ และสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ รวมทัง้ การลดองค์ประกอบของ
สภาขุนนางในส่วนทีไ่ ม่เป็ นประชาธิปไตยออกไป และความพยายามให้มอี งค์ประกอบทีม่ าจากการเลือกตัง้ เพิม่ ขึน้ เป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตามยังคงมีการปฏิรปู สภาขุนนางในบางประเด็นทีไ่ ม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ านด้วยอันได้แก่การเปิ ดโอกาสให้พรรค
การเมืองโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลได้เสนอแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนางประเภทตลอดชีพขึ้นมาเป็ นจํานวนมากทัง้ ที่ทุกฝ่าย
ตระหนักดีว่าไม่สอดคล้องกับความเป็ นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน รวมถึงสภาขุนนางเองยังมีเสียงส่วนใหญ่ ต้องการให้
สมาชิกสภาขุนนางมาจากการแต่งตัง้ โดยไม่สนับสนุนให้มาจากการเลือกตัง้
5. ประเทศไทยสามารถนําประสบการณ์ในการปฏิรปู รัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรไปใช้ใน
การจัดทําเนื้อหารัฐธรรมนูญเกีย่ วกับสถาบันวุฒสิ ภาได้โดยมีขอ้ พิจารณาดังต่อไปนี้ (1) กระบวนการจัดทํากฎหมาย ควรมี
การศึกษาวิจยั ในเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างเป็ นรูปธรรม และละเอียดรอบคอบเพื่อให้
พืน้ ฐานของการจัดทํากฎหมายตัง้ อยู่บนความรู้ และเหตุผลไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั อารมณ์ อคติ หรือความรูส้ กึ (2) ต้องพิจารณาถึง
เนื้อหาอํานาจหน้าทีข่ องวุฒสิ ภาในภาพรวมเสียก่อนว่าต้องการให้มอี ะไรบ้างแล้วจึงมาพิจารณาในเรื่องอื่น เช่น องค์ประกอบ
ของวุฒสิ ภาจะให้มาจากการเลือกตัง้ การแต่งตัง้ หรือผสมผสาน และมีกระบวนการคัดเลือกอย่างไร เป็ นต้น (3) ในเรื่อง
ความตัง้ ใจทํางาน ความอิสระ และความเป็ นกลาง ควรกําหนดวาระดํารงตําแหน่ งของสมาชิกวุฒสิ ภาให้ยาวนาน และดํารง
ตําแหน่งได้ครัง้ เดียว รวมทัง้ กําหนดห้ามไม่ให้ไปสมัครเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือดํารงตําแหน่ งทางการเมืองได้
ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งหลังพ้นจากตําแหน่ งซึ่งเป็ นเวลาทีย่ าวนานพอที่จะยืนยันได้ว่าบุคคลนัน้ ต้องการมาปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภาอย่างแท้จริงไม่ได้มาเป็ นเพื่อเป็ นตําแหน่ งสํารอง หรือเป็ นโรงเรียนฝึ กหัดให้แก่ผพู้ ลาดตําแหน่ ง
สําคัญ เช่น บุคคลผูส้ อบตกการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นต้น และควรกําหนดอายุขนั ้ ตํ่า และประสบการณ์ให้
เพียงพอด้วย (4) หากต้องการบุคคลผู้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือความเป็ นผู้แทนพื้นที่ หรืออื่น ๆ
สามารถกําหนดได้โดยการทําวิจยั ศึกษาว่ายังขาดสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัตใิ ดบ้าง และอาจใช้วธิ กี ารเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เข้ามา
ตามกระบวนการทีเ่ หมาะสม เช่น คณะกรรมาการแต่งตัง้ ทีเ่ ป็ นอิสระ และเป็ นกลาง เพื่อใช้อํานาจหน้าทีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ได้
ดังนัน้ ในเรื่องทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาจึงควรพิจารณาได้ทงั ้ การเลือกตัง้ และการแต่งตัง้ โดยไม่ด่วนตัง้ ข้อรังเกียจ หรืออคติ
ไว้ก่อน และแม้การเลือกตัง้ เองก็ไม่จาํ เป็ นต้องใช้พน้ื ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ซํ้ากับกรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเสมอไปอาจใช้วธิ อี ่นื
เช่น การใช้พน้ื ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ภูมภิ าค หรือเขตประเทศ การเลือกตัง้ จากกลุ่มคนโดยเฉพาะจากสาขา อาชีพ เพศ ชาติพนั ธุ์
ศาสนา เป็ นต้น (5) ภายใต้กระแสแห่งความเป็ นประชาธิปไตย โดยเฉพาะวุฒสิ ภาของไทยทีม่ อี ํานาจหน้าทีห่ ลายประการ
ทัง้ ในด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ และการแต่งตัง้ และถอดถอนผูด้ าํ รงตําแหน่งสําคัญของประเทศ การให้สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ ย่อม
มีช อบธรรมมากกว่ า สมาชิก ที่ม าจากการแต่ ง ตัง้ เพราะมีฐ านมาจากความเป็ น ผู้ แ ทนของประชาชนตามประบอบ
ประชาธิปไตย เพียงแต่ สงิ่ ที่ต้องคํานึงถึงเป็ นสําคัญคือ การแสวงหาวิธกี าร หรือกระบวนการที่จะทําให้ได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒสิ ภาทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็ นกลาง โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีภาระความ
รับผิดชอบต่อประชาชนตามบทบัญญัติ และเจตนารมณ์แห่งกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากทีส่ ุด โดย
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย
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ปัญหาการละเมิ ดกฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนิ รภัยและการขับรถ
ย้อนศรของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์: ศึกษากรณี อาํ เภอเมือง จังหวัดพะเยา
Problem of traffic law violation relating to not wearing the protective helmet and driving
against the flow of traffic of motorcycle driver: A case study of Maung District, Phayao
Province
กันย์กญ
ั ญา ใจการวงค์สกุล 1
Kankanya Jaikarnwongsakul1
0

บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงสภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย
และขับรถย้อนศรของผู้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา และ (2) ศึกษาทัศนคติ การตระหนักรับรูใ้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวก
นิรภัยและขับรถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์โดยนําแนวคิดนิตสิ าํ นึกและแนวคิดการยินยอมปฏิบตั ติ ามและการเชื่อฟงั
กฎเกณฑ์ของกฎหมายมาใช้ในวิเคราะห์การอธิบาย วิธดี าํ เนินการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจยั จาก
เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ที่
ผลการวิจยั พบว่า ปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับรถย้อนศรของผูข้ บั
ขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีจาํ นวนเพิม่ สูงมากขึน้ ในแต่ละปี ซง่ึ เป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญมากและมีความเสีย่ ง
สูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรบนถนนในพืน้ ที่ และผูท้ ล่ี ะเมิดกฎหมายจราจรทางบกส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน นิสติ นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ ซึง่ ผู้กระทําการละเมิดกฎหมายและประชาชนได้รบั รู้ถงึ การมีอยู่ของกฎหมายจราจรทางบกที่
เกีย่ วกับการสวมหมวกนิรภัยและการขับรถในทิศทางทีถ่ ูกต้อง แต่ทางปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้กฎหมายมักไม่ได้ผลจํานวน
เงินค่าปรับน้อยหากมีการกระทําผิด การละเมิดกฎหมายจราจรทางบกมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เพราะพฤติกรรมเลียนแบบจาก
สภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท่ พ่ี บเห็นพฤติกรรมการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกได้ง่าย ประมาท ไม่คํานึงถึงความปลอดภัย มี
ทัศนคติในเชิงลบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ และการใช้มาตรการทางสังคมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่ครอบคลุม
และต่อเนื่อง และมีทศั นคติการเกิดอุบตั เิ หตุเป็ นเรื่องของเคราะห์กรรม
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Abstract

This research aims at (1) studying the problem of traffic law violation relating to not wearing the
protective helmet and driving against the flow of traffic of motorcycle drivers of the enforcement ofthe Land Traffic
Act B.E. 2522 in Maung district, Phayao Province; and (2) studying the public opinion, realization, and awareness
of traffic laws in relation to not wearing the protective helmet and driving against the flow of traffic of motorcycle
drivers. This will involve looking at the concept of legal consciousness and the concept of legal compliance and
obedience in order to describe and analyze these issues. The research methods used in this project involves
conducting qualitative research which are consist of documentary research and the interviews of relevant groups
in Maung district, Phayao Province.
The research found that the numbers of traffic law violation cases, relating to not wearing the protective
helmet and driving against the flow of traffic of motorcycle driver in Maung district, Phayao Province, have rapidly
increased each year. This is also high risk behaviours for road traffic accidents and the majority of individuals
who commit traffic violations are students in educational institutions in this area. However, it appears that the
public and offenders who violated traffic law were aware of the existence of the Land Traffic Act, but the
enforcement of such law in practice seems to be ineffective. The low rate of traffic fine collection; the increased
numbers of traffic law violation cases result from the following factors such as: the imitation of illegal behavior,
negligent, which students learn by observing others committing traffic violations in the area regardless of their
safety; negative opinion about the government officers regarding the performance of their duties relating to traffic
violations; the use of social and legal measures by the relevant agencies is not to comprehensive and
continuous; the belief that road traffic accidents is a matter of fate or bad karma, which cannot be avoided.
Keywords: motorcycle driver, the Land Traffic Act B.E. 2522, the protective helmet, driving against the flow of traffic

บทนํา

การเกิดอุบตั เิ หตุจากการจราจรทางบกเป็ นประเด็นปญั หาทีส่ าํ คัญทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุขอันเป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ บนถนนที่ขาดความระมัดระวังหรือความประมาทของผูใ้ ช้ถนน จากข้อมูล Global
road safety 2010 พบว่าการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนทําให้มผี เู้ สียชีวติ คนทัวโลกแต่
่
ละปี สงู ถึง 1.27 ล้านคน เฉลี่ยวันละ
ประมาณ 3,479 คน หากยังไม่มกี ารปรับมาตรการทีเ่ หมาะสมจะทําให้ในอีก 20 ปี ขา้ งหน้า อุบตั เิ หตุทางถนนจะเป็ นสาเหตุ
อันดับต้นของการเสียชีวติ ของประชากรโลกความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุจราจรทัวโลกปี
่
ละประมาณ 520 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึง่ อุบตั เิ หตุจราจรทางบกมีผลกระทบอันก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม[1] เช่น เสียชีวติ เสียเวลา เสีย
ทรัพย์สนิ บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ สูญเสียสุขภาพจิต สูญเสียรายได้ สูญเสียงบประมาณของรัฐในค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษา กระทบต่อสังคมโดยรวม อันมีผลทําให้เกิดการ
สูญเสียในทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีมลู ค่ามหาศาล
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกในปี พ.ศ. 2551-2554 ทําให้ทราบถึงข้อมูลจํานวนผูเ้ สียชีวติ และ
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ การสูญเสียทรัพย์สนิ รวมถึงทรัพยากรบุคคลเป็ นจํานวนมาก ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงคดีอุบตั เิ หตุจราจรทางบกและมูลค่าความเสียหายทัวราชอาณาจั
่
กรไทย ปี พ.ศ. 2551 – 2554
ปี พ.ศ.
รับแจ้ง
มูลค่าทรัพย์สนิ
ความเสียหายกับบุคคล (คน)
(ราย)
เสียหาย
ตาย
บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บเล็กน้อย
(บาท)
2551
88,689
5,415,524,563
11,561
12,871
58,188
2552
84,806
3,815,520,899
10,717
10,113
51,883
2553
83,220
396,220,581
7,661
3,560
14,769
2554
68,296
610,686,128
9,060
4,047
17,123
ทีม่ า : สํานักงานตํารวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2555
จากตารางการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกในข้างต้นนี้เห็นได้ว่า การเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกได้ส่งผลกระทบทํา
ให้มจี าํ นวนความเสียหายในทรัพย์สนิ ในแต่ละปี หลายล้านบาทและจํานวนบุคคลทีถ่ งึ แก่ความตาย บาดเจ็บมีจํานวนหลาย
แสนคน ซึง่ ประเทศไทยได้ตระหนักเห็นความสําคัญของปญั หาอุบตั เิ หตุจราจรทีเ่ กิดขึน้ โดยดําเนินการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยทีก่ ําหนดเป้าหมายให้มกี ารใช้รถใช้ถนนโดยให้มพี ฤติกรรมการใช้ถนนในทางที่
ปลอดภัย ประเทศไทยได้มยี ุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายซึง่ เป็ นมาตรการหนึ่งทีส่ าํ คัญทีใ่ ช้ป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรทีจ่ ะ
เกิดขึน้ และเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of action for road
safety) ค.ศ. 2011-2020 ซึง่ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้ให้ความสําคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดย
ได้กาํ หนดเป้าหมายให้ลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนร้อยละ 50 หรือให้น้อยกว่า 5 คนต่อรถ 10,000 คันในปี
พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ประเทศไทยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบโดยกําหนดให้ปี พ.ศ.
2554-2563 เป็ นทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนนโดยมอบหมายให้ศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนตํ่ากว่า 10
คนต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการดําเนินงานและแก้ไขปญั หาอุบตั เิ หตุทางถนนให้เป็ น
รูปธรรมชัดเจน ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดาํ เนินการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็ นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ การรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100% รวมทัง้ มีมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการ
3 ม. 2 ข. 1 ร. ประกอบด้วย มอเตอร์ไซด์มเี ครื่องส่วนควบครบถ้วน หมวกนิรภัยสวมใส่ทุกครัง้ รัดคางให้แน่ น เมาไม่ขบั
ขาดเข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ ที่ขบั รถ พกพาใบขับขี่ ห้ามใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด เป็ นต้น อันเป็ นมาตรการหนึ่งที่
ส่งเสริมให้มกี ารขับขีท่ ป่ี ลอดภัยบนท้องถนน
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีจํานวนการใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะเดินทางเพิม่ มากขึน้ สภาพการจราจรทางบก
ก็มีจํา นวนรถจัก รยานยนต์แ น่ นหนาตามไปด้ว ยซึ่ง ทํา ให้ก ารเกิด อุบ ัติเ หตุ จ ากรถจักรยานยนต์ก็มีม ากเป็ น อัน ดับ ต้น
นอกจากนี้ยงั พบว่าผูท้ ่ถี ูกดําเนินคดีในการละเมิดกฎหมายจราจรมีช่วงอายุ 20-30 ปี โดยผู้กระทําผิดเป็ นนักเรียน นิสติ
นักศึกษาซึง่ มีช่วงอายุทต่ี รงกับข้อมูลทีพ่ บว่าไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรมากที่สุดและเป็ นกลุ่มทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์กนั มาก
ที่สุด และจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ใช้รถจักรยานยนต์กลุ่ม 15-24 ปี ได้รบั บาดเจ็บมากที่สุดร้อยละ 48.7[2] จาก
การศึกษาพบว่าผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุจากการจราจรเป็ นผูป้ ่วยทีข่ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มากทีส่ ุดร้อยละ 72.80[3] ส่วนการ
เกิดอุบตั เิ หตุจราจรพบมากกับผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 11-30 ปี ร้อยละ 52.02[4]
สําหรับในพืน้ ที่จงั หวัดพะเยา จากรายงานการเฝ้าระวังอุบตั ิเหตุของจังหวัดพะเยา พบว่าอัตราการบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุทางจราจรสูงกว่าอัตราป่วยระดับประเทศในปี พ.ศ. 2550-2552 และมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 อัตรา
294.83 ต่อประชากร 100,000 คน สูงขึน้ เป็ นอัตรา 350.07 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนอัตราตายในปี พ.ศ. 2555 เมื่อ
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เปรียบเทียบอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน พบมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี เช่นกัน ปรากฏในปี พ.ศ. 2550 จากอัตรา
18.9 ต่อประชากร 100,000 คน แต่ในปี พ.ศ.2554 เพิม่ เป็ นอัตรา 31 ต่อประชากร 100,000 คน[5] นอกจากนี้สาเหตุการ
ตายหลักของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามกลุ่มอายุและเพศในปี พ.ศ. 2554 พบว่า กลุ่มอายุ 14-29 ปี ทัง้ เพศชายและ
หญิง มีสาเหตุการตายหลักเกิดจากอุบตั เิ หตุจราจร ส่วนกลุ่มอายุ 30-44 ปี เพศชายและกลุ่มอายุ 45-59 ปี เพศชายมีสาเหตุ
การตายส่วนหนึ่งเกิดจากอุบตั เิ หตุจราจรเช่นเดียวกัน[6] สําหรับพฤติกรรมการขับขีท่ ไ่ี ม่ปลอดภัยของประชาชนนัน้ จากการ
รวบรวมสถิตขิ อ้ มูลผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุทางจราจรตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549-2555 ในส่วนผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทไ่ี ด้รบั อุบตั เิ หตุทาง
จราจรพบว่า อัตราการไม่สวมหมวกนิรภัยของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มจี าํ นวนสูงมากปี พ.ศ. 2555 มีอตั ราร้อยละ 99.25[7]
อย่างไรก็ตาม ในด้านการหามาตรการป้องกันและแก้ไขพบข้อมูลผลการวิจยั การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การขับขีร่ ถจักรยานยนต์ท่ปี ลอดภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่ม ทดลองมีการรับรู้
โอกาสเสีย่ ง การรับรูค้ วามรุนแรงของอุบตั เิ หตุจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ การรับรูป้ ระโยชน์ของการมีพฤติกรรมการขับขี่
รถจัก รยานยนต์ท่ีป ลอดภัย และมีพ ฤติก รรมการขับ ขี่ร ถจัก รยานยนต์ท่ีป ลอดภัยดีข้นึ กว่ า ก่ อ นการทดลอง[8] และมี
ผลการวิจยั เกีย่ วปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยพบว่า ทัศนคติต่อการใช้หมวกนิรภัยทีถ่ ูกต้อง การมี
ใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์ การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และการตักเตือนเรื่อง
กฎหมายจราจรของตํารวจเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งด้วย[9] รวมทัง้ ยังพบว่ามี
โครงการพบปะผูน้ ําชุมชนเพื่อแก้ไขปญั หาจราจรโดยสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร่ซง่ึ เป็ นการสร้างบทบาทให้ผนู้ ําชุมชน ผูน้ ํา
เด็กเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาการจราจรในชุมชนของตนเองสร้างกฎสังคมโดยคํานึงถึงบริบทอันเป็ น
สภาพความเป็ นจริงจากชุมชนและสถานีตํารวจเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หาจราจรร่วมกับชุมชนด้วย[10] นอกจากนี้
ยังพบว่าได้มกี ารเสนอให้มกี ารนําเอาโทษกักขังมาใช้บงั คับกับผูก้ ระทําความผิดตามกฎหมายจราจรโดยเชื่อว่าการกําหนด
โทษจะส่งผลต่อความระมัดระวังของผูข้ บั ขีท่ ท่ี าํ ให้เกิดอุบตั เิ หตุน้อยลง[11] และมีการศึกษาในเรื่องการมีความรูเ้ กีย่ วกับการ
มีอยู่ของกฎหมายหรือนิตสิ าํ นึกของแต่ละบุคคล และการยอมปฏิบตั ติ ามหรือการเชื่อฟงั กฎหมายหรือไม่นนั ้ ส่วนหนึ่งมาจาก
ประสบการณ์ ท่ไี ด้มีปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการเรียกผลประโยชน์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการละเว้นไม่ใช้บงั คับ
กฎหมายด้วย[12]
สําหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึง่ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้
เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้าขยายตัวไปทัวประเทศและเชื
่
่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและ
จํานวนยานพาหนะในท้องถนนและทางหลวงได้ทวีจาํ นวนขึน้ เป็ นลําดับประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการจราจรทางถนนและพิธสี ารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ซึง่ ใช้บงั คับใช้มากกว่าสีส่ บิ ปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพื่อความปลอดภัยแก่
ชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของประชาชนจึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ีขน้ึ เห็นได้ว่าพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก
พ.ศ. 2522 เป็ นกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของจราจรทางบกของผูข้ บั ขีย่ านพาหนะ และคนเดินเท้า เพื่อควบคุมการใช้รถ
ใช้ถนนโดยมีบทบัญญัตติ ่าง ๆ ให้ผขู้ บั ขีแ่ ละผูใ้ ช้ถนนปฏิบตั ติ าม หากผูใ้ ดกระทําผิด ละเมิดหรือฝา่ ฝืนก็มบี ทลงโทษ โดยให้
เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนหรือตํารวจซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมจราจรเป็ นผู้มอี ํานาจตรวจสอบและควบคุมการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรทางบก ทัง้ นี้ บทลงโทษกรณีผูท้ ่ไี ม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์และกรณีขบั รถ
ย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาทซึง่ โทษปรับนี้เป็ นมาตรการลงโทษทางอาญาอย่างหนึ่ง โดยโทษทางอาญาแบ่งได้เป็ น 4 ประเภทคือ
โทษที่ก ระทบต่ อชีวิต ของผู้ก ระทําความผิด โทษที่กระทบต่ อเสรีภาพของผู้ก ระทํา ผิด โทษที่กระทบต่ อ การดํา รงชีวิต
ตามปกติของผูก้ ระทําความผิด และโทษทีก่ ระทบต่อทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทําผิด ดังนัน้ โทษปรับจึงเป็ นโทษประเภททีก่ ระทบ
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ต่อทรัพย์สนิ ของผู้กระทําความผิดโดยเป็ นโทษทีใ่ ช้ทวไปในความผิ
ั่
ดที่ไม่รุนแรง[13] ทัง้ นี้ในกรณีผทู้ ่ไี ม่สวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขีห่ รือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็ นการกระทําทีไ่ ม่เป็ นอันตรายต่อบุคคลอื่นแต่อาจเป็ นอันตรายต่อตัวผูก้ ระทําเอง
และมีผลกระทบทางอ้อมต่อสังคมส่วนรวม ส่วนกรณีขบั รถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์นนั ้ เป็ นอันตรายต่อตัวผูก้ ระทํา
และบุคคลอื่น รวมทัง้ มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม จังหวัดพะเยาแม้จะเป็ นจังหวัดขนาดเล็กแต่จากข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุ จราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดพะเยาซึง่ ในแต่ละปี มจี าํ นวนเพิม่ ขึน้ เกินค่ามาตรฐานสากล และจากรายงานข้อมูลสรุปจังหวัดพะเยาพบว่าอุบตั เิ หตุ
จราจรอยู่ในอันดับ 3 ทีเ่ ป็ นกลุ่มสาเหตุการตายทีส่ าํ คัญของจังหวัดพะเยาและเป็ นปญั หาด้านสาธารณสุขทีส่ าํ คัญของจังหวัด
พะเยาปี พ.ศ. 2554[14] อันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความเสีย่ งสูงทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถ นนในพื้น ที่ร วมทัง้ ปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรกรณีก ารไม่ สวมหมวกนิ ร ภัย และขับ รถย้อ นศรของผู้ข บั ขี่
รถจักรยานยนต์ในท้องทีท่ พ่ี บเห็นก็มจี ํานวนเพิม่ สูงขึน้ และบริบทของพื้นทีเ่ ขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยาซึง่ มีสถานทีอ่ นั
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ มีสถานศึกษาตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ทีจ่ ํานวนกว่า 60 แห่ง และมีนักเรียน นิสติ นักศึกษาทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่
จํานวนมากซึง่ มีแนวโน้มเกิดปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรในกรณีดงั กล่าวจํานวนมากเช่นกัน จึงควรศึกษาถึงปญั หาการ
ละเมิดกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมถึงศึกษาถึงทัศนคติ การตระหนักรับรู้ในการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจราจรทางบกในกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เพื่อประโยชน์ต่อการหามาตรการป้องกันแก้ไขปญั หาอย่างเหมาะสมในพืน้ ทีต่ ่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

(1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของ
ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ (2)
เพื่อศึกษาทัศนคติ การตระหนักรับรูใ้ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศร
ของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วิ ธีการศึกษา

การวิจยั นี้มุ่งศึกษาถึงสภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกในกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อน
ศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ตามมาตรา 42, มาตรา 122 และมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522
และศึกษาถึงทัศนคติ การตระหนักรับรูใ้ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรกรณีการสวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของผู้
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สําหรับวิธดี ําเนินการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการ
วิจยั จากเอกสารซึง่ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ าํ นวน 40 คน
ประกอบด้วย เจ้าพนักงานตํารวจผู้ปฏิบตั ิงานจราจร ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นิสติ นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
ประชาชนทัวไป
่ โดยผูว้ จิ ยั ได้นําเอาแนวคิดเรื่องนิตสิ าํ นึกของนักกฎหมายทีศ่ กึ ษาด้านกฎหมายกับสังคมมาใช้ในการศึกษา
รวมทัง้ ศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรทางบก โดยนําแนวคิดการยินยอมปฏิบตั ติ ามและการเชื่อ
ฟ งั กฎเกณฑ์ข องกฎหมายมาใช้ใ นการอธิบ ายถึง เหตุ ผ ลต่ อ การเคารพกฎหมายและไม่ เ คารพกฎหมายมาวิเ คราะห์
ประกอบด้วย
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ผลการศึกษา

ผลการศึกษาวิจยั สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ผลการศึกษาพบว่า สภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกเกีย่ วกับการไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับ
รถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีจํานวนเพิม่ สูงขึน้ ในแต่ละปี ซง่ึ เป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
มากและมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรบนถนนในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ได้สอดคล้องกับข้อมูลรายงานผลการจับกุมผูก้ ระทํา
ผิดเกีย่ วกับจราจรในโครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบตั เิ หตุทวประเทศ
ั่
ปี พ.ศ. 2554 ของสถานีตํารวจภูธร จังหวัด
พะเยาพบว่าผลการจับกุมผูก้ ระทําผิดไม่สวมหมวกนิรภัยจํานวน 3,073 ราย และขับรถย้อนศรรวมจํานวน 276 รายรวมทัง้
2 ฐานความผิดจํานวน 3,349 ราย สําหรับในปี พ.ศ. 2555 พบว่าผลการจับกุมผูก้ ระทําผิดไม่สวมหมวกนิรภัยจํานวน 5,139
ราย และขับรถย้อนศรจํานวน 453 ราย รวมทัง้ 2 ฐานความผิดมีจาํ นวน 5,592 ราย ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการจับกุมผูก้ ระทําความผิดเกีย่ วกับกฎหมายจราจรทางบกจังหวัดพะเยา
ฐานความผิด
จํานวนผูก้ ระทําผิด
จํานวนผูก้ ระทําผิด
กฎหมายจราจรปี พ.ศ. 2554
กฎหมายจราจรปี พ.ศ. 2555
(ราย)
(ราย)
ไม่สวมหมวกนิรภัย
3,073
5,139
ขับรถย้อนศร
276
453
รวม
3,349
5,592
ทีม่ า: งานยุทธศาสตร์ สถานีตํารวจภูธร จังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2554-2555

เปรียบเทียบ
จํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้
(ราย)
2,066
177
2,243

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าจํานวนผูล้ ะเมิดกฎหมายจราจรทางบกในปี พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 นัน้
มีผูถ้ ูกจับกุมจากการกระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรใน 2 ฐานความผิดนัน้ เพิม่ ขึน้ จํานวน 2,243 รายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
72.9 ดังนัน้ จึงแสดงให้เห็นว่าสภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกเกีย่ วกับการไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับรถ
ย้อนศรในจังหวัดพะเยามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ตามลําดับ
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2554 จากข้อมูลสถานีตํารวจภูธร จังหวัดพะยา ยังพบผลการจับกุมผู้กระทําความผิด
กฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ขบั ขีจ่ ํานวน 8,875 ราย ส่วนในปี พ.ศ.2555 มีจํานวน 11,246 ราย เมื่อ
นําข้อมูลฐานความผิดดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันทัง้ 2 ปี พบว่ามีจํานวนเพิม่ มากขึน้ 2,371 รายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.7 ดังนัน้
จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นได้ว่ามีจาํ นวนผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในจังหวัดพะเยาไม่ได้รบั ใบอนุญาตให้ขบั ขีม่ จี ํานวนมากและมี
จํานวนเพิม่ มากขึน้ ในปี ถดั มา จึงแสดงให้เห็นว่ามีความเสีย่ งสูงในการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกและสะท้อนให้เห็นถึงการ
ไม่เคารพกฎจราจร ขาดวินัยจราจรและขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ด้วย เนื่องจาก
จํานวนผูข้ บั ขีท่ ก่ี ระทําผิดทีถ่ ูกจับกุมกลุ่มนี้ไม่ได้รบั ใบอนุญาตให้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์และจํานวนผูข้ บั ขีอ่ กี จํานวนหนึ่งซึง่ ไม่
ถูกจับกุมของเจ้าหน้าทีต่ ํารวจนัน้ ถือว่าไม่ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับกฎหมายจราจรและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการขับขีท่ ่ี
ปลอดภัยของผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตใิ นการขอใบอนุญาตขับรถทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2547 จากข้อมูลสถิตดิ งั กล่าวอันสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรทางบก ปี พ.ศ.2553-2554 ของสถานี
ตํารวจภูธร จังหวัดพะเยา พบว่าในปี พ.ศ. 2553 เกิดอุบตั เิ หตุจราจรในพื้นทีจ่ งั หวัดพะเยารวมจํานวน 428 ครัง้ โดย
ผูเ้ สียชีวติ เป็ นชาย 86 ราย หญิง 17 ราย รวมผูเ้ สียชีวติ มีทงั ้ หมดจํานวน 103 ราย ส่วนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บเป็ นชาย 329 ราย
หญิง 149 ราย รวมผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บมีทงั ้ หมดจํานวน 478 ราย ส่วนในปี พ.ศ. 2554 เกิดอุบตั จิ ราจรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพะเยา
รวมจํานวน 562 ครัง้ โดยผูเ้ สียชีวติ เป็ นชาย 96 ราย หญิง 32 ราย รวมผูเ้ สียชีวติ มีจํานวน 128 ราย ส่วนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
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เป็ นชาย 421 ราย หญิง 226 ราย รวมผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บทัง้ หมดจํานวน 647 ราย จากข้อมูลนี้เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน
สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุจราจรในพื้นที่มจี ํานวนเพิม่ มากขึน้ กว่าปี ท่ผี ่านมารวมจํานวน 134 ครัง้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.3 จํานวนผูเ้ สียชีวติ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.2 และจํานวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.3 ซึง่ สอดคล้องกับ
รายงานข้อมูลสรุปจังหวัดพะเยาพบว่าอุบตั เิ หตุจราจรอยู่ในอันดับ 3 ทีเ่ ป็ นกลุ่มสาเหตุการตายทีส่ าํ คัญของจังหวัดพะเยา
และเป็ นปญั หาด้านสาธารณสุขทีส่ าํ คัญของจังหวัดพะเยาปี พ.ศ. 2554 ซึง่ ปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกข้างต้น
ส่งผลให้เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี พิม่ มากขึน้ อันมีผลต่อความเสีย่ งในคุณภาพชีวติ ความเสียหายและความไม่ปลอดภัยของประชาชน
ทีใ่ ช้รถใช้ถนนในพืน้ ทีอ่ นั จะขยายผลกระทบต่อความไม่เชื่อมันในด้
่ านความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนและบริเวณ
แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญๆ ในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย
2.ทัศนคติ การตระหนักรับรู้ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรทางบกกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถ
ย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึง่ สรุปได้เป็ น 3 ด้านคือ
2.1 ด้านบทบัญญัตขิ องกฎหมาย จากบทบัญญัตมิ าตรา 42 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 เป็ นบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์นนั ้
ทัง้ นี้ตามมาตรา 42 ได้บญ
ั ญัติว่า “ทางเดินรถใดทีม่ เี ครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็ นทางสําหรับรถเดินขึน้ ทาง
หนึ่ง ล่องทางหนึ่ง โดยมีช่องว่างคันกลางหรื
่
อทําเครื่องหมายจราจรกีดกัน้ แสดงว่าทางเดินรถนัน้ มีการแบ่งออกเป็ นสองทาง
ดังกล่าวให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ” จากบทบัญญัตติ ามมาตรา 42 นี้ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ผขู้ บั ขีร่ ถชิดด้านซ้ายใน
ทางเดินรถ ซึ่งหากผูข้ บั ขีไ่ ด้ปฏิบตั ิตามก็จะทําให้มผี ู้ขบั ขีบ่ นถนนขับขีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากทางเดินรถได้แบ่ง
ออกเป็ นทางสําหรับรถเดินขึน้ ทางหนึ่งและทางสําหรับรถเดินล่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มกี ารขับขีท่ เ่ี ป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่หากปรากฏว่าผูใ้ ดไม่ได้ขบั ขีไ่ ปในทิศทางตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้กจ็ ะมีผลกระทบเกิดการชนกับผูข้ บั ขี่
ทีไ่ ด้ขบั ขีต่ ามทิศทางทีก่ ฎหมายกําหนด และมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุรวมทัง้ มีผลทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยบน
ท้องถนนเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะนักเรียน นิสติ นักศึกษาทัง้ ที่ละเมิดและไม่ได้
ละเมิด กฎหมายจราจรทางบกพบว่ า บุ ค คลเหล่ า นี้ ไ ด้ท ราบถึง กฎหมายจราจรทางบกที่บ ัญ ญัติ ถึง วิธีก ารในการขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ในทิศทางทีถ่ ูกต้องคือให้ขบั ขีใ่ นทิศทางด้านซ้ายของถนนตามกฎหมายจราจรทีก่ ําหนดและทราบถึงการให้
สวมหมวกนิรภัยขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์และแต่กย็ งั มีการละเมิดฝา่ ฝืนกฎหมายดังกล่าวในบางสถานการณ์ทม่ี โี อกาสเอือ้
ต่อการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น ไม่มตี ํารวจจราจรตัง้ ด่านก็ฝา่ ฝืน หลบหลีกโดยการขับขีต่ ามซอยแคบๆ เป็ นต้น สําหรับ
กรณีการสวมหมวกนิรภัยนัน้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติใ นมาตรา 122 วรรคแรก “ผู้ขบั ขี่
รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขีแ่ ละ
โดยสารรถจักรยานยนต์ทงั ้ นี้เฉพาะท้องทีท่ ไ่ี ด้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา” จากบทบัญญัตกิ ฎหมายได้กําหนดให้ผขู้ บั ขี่
และผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกนิรภัยให้ถูกต้องตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดเพื่อเป็ นการป้องกันอันตรายในการขับ
ขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์ ผลการวิจยั พบว่า ผูก้ ระทําละเมิดกฎหมายจราจรทางบกและประชาชนทัวไปได้
่
รบั รูถ้ งึ การมี
อยูห่ รือทราบข้อกําหนดของกฎหมายจราจรทางบกทีม่ ขี น้ึ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทุกคน แต่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายจราจรทางบกในทางปฏิบตั มิ กั ไม่ได้ผล เพราะสะท้อนได้จากแนวโน้มการละเมิดกฎหมายจราจรหรือไม่ยอม
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายกําหนดในพืน้ ทีม่ จี าํ นวนมากขึน้ อันสะท้อนความคิดของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์และประชาชนทีม่ องว่า
กฎหมายไม่มปี ระสิทธิภาพในการบังคับใช้ในทางปฏิบตั ทิ จ่ี ะทําให้ประชาชนเชือ่ ฟงั และปฏิบตั ติ าม ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า
“เหมือนกฎหมายมีไว้เฉยๆไม่ศกั ดิสิ์ ทธิอะไร
คนฝ่าฝื นกันเยอะย้อนศรเห็นประจํา คนใส่หมวกกันน็อกยิง่ มีน้อย ทําตาม
์
เฉพาะบางเวลา แต่กร็ วู้ ่าเสีย่ งมากถ้ามีคนทําผิดกฎจํานวนมาก ก็กลัวเหมือนกันอุบตั เิ หตุ ใครๆก็รกั ชีวติ หากเราทําถูกกฎ
แต่บางคนทําผิดกฎ ถ้าเกิดชนคนทําถูกกฎมันไม่เป็ นธรรม รูส้ กึ แย่ เสียกําลังใจคนทําถูกกฎ เหมือนคนทําถูกกฎเป็ นคนไม่
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ปกติไป” นอกจากนี้บทลงโทษแก่ผกู้ ระทําผิดกระทบต่อทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทําผิดจํานวนน้อยทําให้สามารถชําระเงินค่าปรับ
ได้ ซึง่ ตามบทบัญญัตมิ าตรา 148 แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีมาตรการลงโทษผูก้ ระทําผิดซึง่ ระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ซึ่งโทษปรับดังกล่าวอันเป็ นโทษทางอาญาที่บญ
ั ญัติสําหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง ทัง้ ที่การ
ละเมิดกฎหมายจราจรทางบกเป็ นสาเหตุ หลักที่มีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ อนั ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
สาธารณะโดยรวม ดังนัน้ เมื่อมาตรการลงโทษผูก้ ระทําผิดอันเป็ นโทษปรับซึง่ เป็ นจํานวนเงินน้อยอันกระทบต่อทรัพย์สนิ ของ
ผูก้ ระทําผิดน้อย อันเป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้ผกู้ ระทําผิดไม่เข็ดหลาบและฝา่ ฝืนบ่อยครัง้ เพราะมีความสามารถชําระค่าปรับได้ ดังผู้
สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า “เห็นเขารณรงค์กนั ใครๆ ก็รู้ ป้ายติดตามถนนเยอะแยะให้ปฏิบตั ติ ามกฎ มีวนิ ัยจราจร ให้ใส่หมวก
กันน็อก แต่คนเขาก็ไม่ค่อยทําตาม แปลกนะ เป็ นเรื่องตัวใครตัวมันจ่ายค่าปรับตามนัน้ แล้วก็จบ” และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า
“ค่าปรับน้อยเกิน เขาจะปรับประมาณสองบาทใครก็จา่ ยได้ เดีย๋ วนี้เงินร้อยสองร้อยใช้หมดเร็ว ถ้าปรับเยอะๆ คนทําผิดจะคิด
หนักเพราะเสียดายเงิน เขากลัวเสียเงินค่าปรับ จะทําให้คนปฏิบตั ติ ามกฎกันเยอะพวกไม่สวมหมวกกันน็อกและย้อนศรมี
จํานวนมาก” ด้วยเหตุน้ีผลการสัมภาษณ์สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงทีม่ กั จะพบเห็นผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์บนถนนที่
ละเมิดกฎหมายจราจรโดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ยอ้ นศรได้ง่ายหรือกระทําความผิดซํ้า
อยู่บ่อยครัง้ ทัง้ ๆทีพ่ ฤติกรรมเหล่านี้มผี ลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมส่วนรวม
2.2 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยอมปฏิบตั ติ ามและเชือ่ ฟงั กฎหมายจราจร
ทางบกต่อเมื่อรู้สกึ ว่ามีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับความเสีย่ งที่ต้องถูกดําเนินการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ผู้บงั คับใช้กฎหมาย
ความเสีย่ งทีต่ อ้ งถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือได้รบั ผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง หรือถูกลงโทษจากมาตรการทางสังคม ความ
เสีย่ งในด้านความไม่ปลอดภัยตามลําดับ แต่จะไม่ยอมปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมายจราจรหากเห็นว่าสังคมไม่ได้มี
มาตรการบังคับทีจ่ ริงจังและเข้มงวดในทางปฏิบตั ิ และเห็นว่าไม่ได้รบั ผลกระทบมากจากการฝ่าฝื นหรือไม่เกิดผลกระทบ
ในทันทีจากการกระทําผิดนัน้ ๆ เพราะยังมีวธิ กี ารทางเลือกอื่นทีห่ ลีกเลีย่ งได้หรือคิดว่าสถานการณ์นนั ้ ๆ ยังไม่มอี นั ตราย
มาก หรือประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ จากผลการวิจยั พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มกั จะสวมหมวกนิรภัยและปฏิบตั ิ
ตามกฎโดยไม่ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรเฉพาะต่ อเมื่อจะต้องมีโอกาสเผชิญหน้ าเจ้าหน้ าที่ตํารวจเท่านัน้ แต่หากไม่
เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีต่ ํารวจก็มกั จะไม่ใส่หรือถอดหมวกนิรภัยออกหรือขีร่ ถจักรยานยนต์ยอ้ นศรตามความสะดวกของตน
โดยใช้ความระมัดระวังเท่าทีท่ าํ ได้ ส่วนกรณีขบั รถย้อนศรนัน้ มักจะพบบ่อย ณ บริเวณทีม่ พี ฤติกรรมการเลียนแบบในการขับ
รถย้อนศรกันจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาและไม่มเี จ้าหน้าที่ตํารวจมาควบคุมรวมถึงไม่มกี ล้องวงจรปิ ดมา
ตรวจสอบการกระทําผิดได้ รวมถึงมักมีขอ้ อ้างว่าจุดกลับรถอยู่ไกลไม่สะดวกต่อการเดินทางอีกด้วย
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่าประชาชนมีทศั นคติในเชิงลบหรือเสื่อมศรัทธาต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับในกฎหมาย การใช้มาตรการในการลงโทษผูก้ ระทําผิดโดยเฉพาะกรณีมโี ทษปรับซึง่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย
ได้กาํ หนดค่าปรับเป็ นเงินจํานวนน้อยหรือเลือกปฏิบตั ิ เนื่องจากในมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจราจรทางบก พ.ศ.
2522 ได้บญ
ั ญัติถึงโทษของผู้กระทําผิดที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับกรณีท่ผี ู้ขบั ขีแ่ ละ
ผูโ้ ดยสารไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขีต่ ามมาตรา 122 และกรณีการขับรถย้อนศรตามมาตรา 42 เอาไว้ซง่ึ ปรากฏในมาตรา
148 มีหลักกฎหมายว่า “ผู้ใดฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 42,122,... ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” อันเป็ น
บทลงโทษเพื่อให้ผขู้ บั ขีแ่ ละใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าว จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ในทาง
ปฏิบตั นิ นั ้ ผูก้ ระทําผิดได้มปี ระสบการณ์การชําระค่าปรับทีแ่ ตกต่างกันโดยจํานวนค่าปรับมากหรือน้อยนัน้ มีความไม่แน่ นอน
ขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัยประกอบ ดังมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์ได้กล่าวว่า “ค่าปรับไม่แน่ นอน บางทีรจู้ กั กันก็ปล่อยไปเลือกปฏิบตั ทิ ําให้
เสื่อมศรัทธา โดยปรับทัวไปก็
่
200 บาทแต่ต่อรองได้ มีเท่าไหร่กเ็ อาหมด ตามแต่ตกลงกันกับตํารวจ บางทีเขาใจดีกล็ ด
ค่าปรับให้เคยจ่าย 50 บาทเพราะตอนนี้เหลือเงินแค่น้ีเป็ นช่วงตอนเย็นกําลังจะกลับบ้านแล้วเจอตํารวจ” รวมถึงขึน้ อยู่กบั
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การตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานกับผู้กระทําผิดซึ่งจํานวนเงินดังกล่าวผู้กระทําผิดหรือผู้ละเมิดกฎหมายที่ถูก
ดําเนินการจับกุมมักจะมีศกั ยภาพในการชําระหนี้จาํ นวนนัน้ ได้โดยเฉพาะกลุ่มผูก้ ระทําผิดทีเ่ ป็ นนักเรียน นิสติ นักศึกษาซึง่
พบกระทําผิดซํ้าซากและบ่อยครัง้ และยังมีความสามารถในการชําระค่าปรับจากการกระทําผิดของตนโดยได้รบั เงินมาจาก
บิดามารดา ซึง่ เงินทีช่ ําระค่าปรับนี้ไม่ได้มาจากการทํามาหาได้ของผูก้ ระทําผิดเอง จึงมีผลทําให้ไม่เห็นคุณค่าของจํานวน
เงินนัน้ และพยายามทีจ่ ะหลีกเลีย่ งบริเวณทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวไว้ว่า “ประสบการณ์ท่ี
จับและปรับเป็ นพวกนักเรียน นักศึกษา เป็ นส่วนใหญ่ พวกนี้ทําผิดตลอดไม่เข็ดหลาบ แต่พวกแม่คา้ ชาวบ้านเขาเห็นค่า
ของเงินเพราะกว่าจะหาได้ใช้เวลาเป็ นวันจะขายผักขายปลาได้เขาก็เสียดายเงินค่าปรับ พวกนี้จะทําถูกกฎ แต่นักเรียน
นักศึกษาพวกนี้ไม่ได้หาเงินเองขอพ่อแม่ ไม่รู้ว่าเงินที่หามาลําบาก” และมีผู้ให้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “ตํารวจที่ปฏิบตั ิงานมี
จํานวนน้อย บางทีทาํ ก็ไม่ทวถึ
ั ่ งมันมีพน้ื ทีห่ ลายจุด แต่คนกระทําผิดมีมาก ต้องมาช่วยกันปลูกฝงั บังคับ” และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
กล่าวไว้ว่า “บางทีเราทําหน้าทีข่ องเราเต็มที่ จับเด็กทีก่ ระทําผิดกฎหมายจราจร พ่อแม่ทร่ี จู้ กั กันก็โทรมาขอผูบ้ งั คับบัญชา
ช่วยจัดการให้ ทัง้ ๆ ทีล่ กู ตัวเองทําผิดยังเข้าข้างลูก ตรงนี้แหละมันปลูกฝงั วิธคี ดิ ทีผ่ ดิ ให้เด็กทําให้เด็กเห็นว่าทําผิดแต่ไม่ตอ้ ง
รับผิดอะไร ทําให้ผบู้ งั คับใช้กฎหมายลําบากใจ”
ดังนัน้ จากผลการวิจยั พบว่าการทีป่ ระชาชนมีพฤติกรรมการฝ่าฝื นไม่ยนิ ยอมเชื่อฟงั และไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
จราจรทางบกหรือมีการยินยอมหรือเชื่อฟงั ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรหรือไม่นัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากมีทศั นคติหรือ
ประสบการณ์ในเชิงลบต่อองค์การหรือหน่ วยงานที่มอี ํานาจทางกฎหมายตลอดจนมีประสบการณ์ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจผูบ้ งั คับใช้กฎหมายได้กระทําเรียกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลีย่ นกับการไม่ใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย
กับบุคคลด้วย การพบเห็นการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ม่ถูกต้องไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจทางกฎหมาย มีการเลือกปฏิบตั ิ
สัดส่วนจํานวนบุคลากรในการบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงพอ รวมถึงการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องอันมีผลต่อการยินยอมและเชื่อฟงั กฎเกณฑ์ทางกฎหมายด้วยทําให้มกี าร
ตัดสินใจปฏิบตั ติ ามเฉพาะทีม่ โี อกาสต้องเผชิญหน้ากับผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเท่านัน้
2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตลอดจนการสังเกตการณ์ในพืน้ ทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผลการวิจยั พบว่าบุคคลที่กระทําการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นนักเรียน นิสติ นักศึกษาใน
สถาบัน การศึก ษาในพื้นที่ซ่งึ สังเกตได้จ ากการแต่ งตัว ในเครื่องแบบนัก เรียน นิส ิตนัก ศึก ษา ซึ่ง พฤติกรรมการละเมิด
กฎหมายกรณีไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับรถย้อนศรสามารถพบเห็นได้โดยทัวไปโดยเฉพาะบริ
่
เวณทีม่ สี ถานศึกษาใน
พืน้ ที่ นอกจากนี้บริบททีต่ งั ้ ของสถานศึกษาจํานวนหลายแห่งในพืน้ ทีอ่ ยู่ในเขตตัวเมืองอยู่ตดิ หรือใกล้กบั ถนนทางหลวงสาย
หลักจึงเห็นพฤติกรรมการขับขีท่ ล่ี ะเมิดกฎหมายจราจรทางบกได้ง่าย สําหรับปจั จัยทีส่ าํ คัญทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือมี
การฝา่ ฝืนกฎหมายเนื่องจากได้รบั อิทธิพลของพฤติกรรมเลียนแบบจากสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีอ่ นั เกิดจากการใช้มาตรการ
ทางสังคมทีไ่ ม่เข้มงวดซึง่ มีผลทําให้พบเห็นพฤติกรรมการละเมิดกฎหมายจราจรในกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับ
รถย้อนศรได้ง่าย มีความประมาท มีค่านิยมทีไ่ ม่ถูกต้องคิดว่าการสวมหมวกนิรภัยเป็ นเรื่องเชยล้าสมัย โดยมีความรูส้ กึ เขิน
อายหรืออึดอัดกายและใจกรณีทต่ี อ้ งใส่หมวกนิรภัยเพราะมักถูกล้อเลียนทีต่ ้องทําพฤติกรรมทีค่ นวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่นิยมทํา
ทัง้ นี้มกั อ้างเกีย่ วกับความสวยความงาม ความรวดเร็ว ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “วัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกเชยมาก อาย คน
อื่นทัวไปเขาก็
่
ไม่ใส่ เราใส่คนเดียวคงตลกดี อีกอย่างมันอึดอัด ทรงผมเสีย” และมักจะเลียนแบบการละเมิดกฎหมายจราจร
เพราะมีค วามรู้สึก ว่า การทําพฤติก รรมที่ค นทัว่ ไปทําถือ เป็ นเรื่องปกติโ ดยไม่ คํานึ ง ถึง ความปลอดภัย เป็ น หลัก มีผู้ใ ห้
สัมภาษณ์กล่าวว่า “บางทีเราย้อนศรสะดวกกว่า เสียเวลาทีต่ ้องไปกลับรถ เพื่อน ๆ ก็ยอ้ นกันเยอะแยะไม่เห็นแปลก คนอื่น
ๆ ทํากันโดยทัวไปเพี
่
ยงแค่ระมัดระวังหน่ อย” นอกจากนี้พฤติกรรมการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกกรณีไม่สวมหมวก
นิรภัยและการขับรถย้อนศรก็ไม่ได้ถูกจับกุมและถูกลงโทษทุกครัง้ เพราะไม่ได้เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกครัง้ หรือ
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เห็นว่าโอกาสในการถูกจับกุมมีน้อยหรือมีความรู้สกึ ว่ายังมีความปลอดภัยอยู่เช่นการขับขีด่ ้วยระยะทางอันใกล้ หรือใน
บริเวณไม่ใช่เขตตัวเมืองหรือไม่ใช่ถนนทางหลวงสายหลักก็มกั ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “ถ้าขีไ่ ป
ใกล้ ๆ ก็ไม่ใส่ ยิง่ แถวบ้านนอกไม่ใส่กนั อยู่แล้ว ยกเว้นเข้าตัวเมืองทีม่ รี ถเยอะหรือบางทีต่ รงไหนทีค่ ดิ ว่าอาจเจอตํารวจตัง้
ด่านก็เตรียมไว้” และมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์อกี คนกล่าวไว้ว่า “สังเกตนะ ถ้ามีตํารวจอยู่แถวไหนก็จะโทรบอกกันว่าอย่าไปแถวนัน้
ใส่หมวกกันน็อกเฉพาะตอนเจอตํารวจเท่านัน้ กลัวเสียเงินค่าปรับ ถ้าไม่มตี ํารวจก็ไม่ใส่ ขีเ้ กียจใส่ หรือถ้าไปในตัวเมืองที่
เสีย่ งเจอตํารวจก็ใส่อยู่บางครัง้ เมื่อผ่านตํารวจไปได้กถ็ อดออกไม่ได้ใส่ตลอด” ส่วนกรณีทข่ี บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ยอ้ นศรก็มกั
กระทําหากมีโอกาสและไม่มเี จ้าหน้าทีต่ ํารวจบริเวณดังกล่าว เนื่องจากคิดว่าทําให้เสียเวลาในการเดินทางทีจ่ ะขับขีไ่ ปยังจุด
กลับรถ และยังคิดว่าเป็ นการประหยัดนํ้ามันและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํากิจธุระในขณะนัน้ มีผใู้ ห้สมั ภาษณ์กล่าว
ั ่ ้อยูแ่ ล้วแต่ตอ้ งให้กลับรถแล้วมาฝงเดิ
ั ่ มมันเสียเวลา ถ้าแถวนัน้ ไม่มตี ํารวจก็ยอ้ นศรได้
ไว้ว่า “บางทีเราไปทําธุระแถวถนนฝงนี
ไม่มใี ครมาจับไม่มใี ครมาว่า คนก็ยอ้ นกันเยอะนะเรื่องปกติ ก็รวู้ ่าทําแล้วอันตรายแต่กร็ ะวังเอา”
นอกจากนี้ผบู้ ริหารของจังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานราชการทัง้ ระบบในพืน้ ทีก่ ค็ วรมีบทบาทที่
สําคัญทีส่ ่งเสริมทําให้บุคลากรในหน่ วยงานนัน้ ๆ รวมถึงประชาชนมีการเชื่อฟงั และปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรทางบกให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีบทบาทในการชี้นําต่อสังคมในพืน้ ที่ โดยผู้บริหารหน่ วยงานเหล่านี้ควรมีมาตรการทาง
สังคมเห็นความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบของปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อเกิดอุบตั ิ
ในพืน้ ทีร่ ่วมกัน ซึง่ ต้องมีนโยบาย มีการอบรม มีการเรียนการสอนและให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม เคร่งครัด ต่อเนื่อง
ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝา่ ย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลซึง่ มีนิสติ นักศึกษา นักเรียน
จํานวนมาก หากหน่ วยงานมีมาตรการและแนวปฏิบตั ิท่เี ป็ นการส่งเสริมและบังคับให้บุคลากร นักเรียน นิสติ นักศึกษา
เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎจราจรทางบกอย่างถูกต้อง รวมทัง้ องค์กรหรือหน่ วยงานราชการซึง่ ได้ให้บริการแก่ประชาชนใน
พืน้ ทีไ่ ด้รณรงค์และใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับให้บุคลากรของตน และประชาชนทีม่ ารับบริการมีการขับขีท่ ป่ี ลอดภัย
รักษากฎวินยั จราจรอย่างเคร่งครัดทัง้ ระบบ สภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกทีพ่ บเห็นได้ง่ายก็จะลดน้อยลงมี
ผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ดังมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมาช่วยกัน
ดูแลปลูกฝงั วินยั จราจรให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษาของเขาด้วย และต้องมีการอบรมมีการสอนความรูเ้ ด็กให้ทําตามกฎจราจร
เพราะเด็กพวกนี้จะเชื่อฟงั ครู อาจารย์ เชื่อฟงั โรงเรียนมาก ต้องสร้างวินยั ติดตัวเด็กไว้เพื่อความปลอดภัยในอนาคตด้วย เรา
เองไม่อยากเห็นคนทําผิดกฎจราจรเยอะเพราะมันกระทบต่อความปลอดภัยส่วนรวม ลําพังตํารวจฝ่ายเดียวทําไม่ทวถึ
ั ่ ง”
ทัง้ นี้ผนู้ ําชุมชนในพืน้ ทีก่ ม็ สี ว่ นสําคัญทีส่ ง่ เสริมให้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างทัวถึ
่ งได้ มีผใู้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “ผูว้ ่าราชการจังหวัด หรือ
คนทีม่ บี ทบาทสําคัญในพืน้ ทีต่ อ้ งสังการหรื
่
อขอความร่วมมือทุกหน่ วยงานปฏิบตั อิ ย่างพร้อมเพรียงกันทัง้ หมด ถ้าบางทีท่ ํา
บางทีไ่ ม่ทาํ ก็ไม่ค่อยมีผล ถ้าทําทัง้ หมดเห็นผลเร็ว ผูบ้ ริหารทุกหน่ วยงานต้องมาประชุมพร้อมใจกันและทําไปพร้อม ๆ กัน
แล้วก็ยกย่องชมเชยหน่ วยงานทีท่ ําได้ดจี ะได้เป็ นกําลังใจแก่ผู้ทท่ี ําดี” รวมทัง้ การใช้มาตรการในหน่ วยงานก็ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิตามกฎได้ทางหนึ่ง ดังมีผู้ให้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “ถ้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยบังคับให้ใส่หมวกกันน็อก ถ้าไม่ใส่
หมวกกันน็อกก็ไม่ให้นํารถมาจอดได้หรือลงโทษตัดคะแนนหรือลงโทษทางวินัย ทุกคนก็ต้องทําเหมือนกันหมด แต่น่ีเขา
ไม่ได้บงั คับจริงจัง แค่ติดป้ายเอาไว้เฉย ๆ ถ้ามีคนทําเป็ นส่วนน้อย แต่ไม่ทําเป็ นส่วนใหญ่กไ็ ม่เห็นผลอะไร หรือถ้าไม่ทํา
หรือใครฝา่ ฝืนก็ตอ้ งมีการลงโทษด้วย นักเรียน นิสติ นักศึกษา เขาจะกลัว” และยังมีผใู้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “ทีโ่ รงเรียน ก็จะ
ประกาศหน้าเสาธงตอนเคารพธงชาติ ขอความร่วมมือให้ปฏิบตั ิตามกฎแต่ไม่ได้มมี าตรการอะไรที่บงั คับเคร่งครัด ไม่ได้
ติดตาม ก็เลยทําให้เด็กทําเพียงบางคน ทําสักพักก็ไม่ได้ทาํ ต่อ ส่วนการให้ความรูก้ ม็ หี น่วยงานขนส่งมาอบรมให้ความรูน้ าน
ๆ ทีกม็ าครัง้ หนึ่ง ควรทําให้เป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญและมีมาตรการบังคับไปในตัวจึงจะได้ผล มิฉะนัน้ ก็เป็ นไปตามสภาพทีเ่ ห็น”
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นอกจากนี้ ในด้านวัฒนธรรมความเชื่อก็มสี ว่ นสําคัญซึง่ ผลการวิจยั พบว่าประชาชนในพืน้ ทีย่ งั ได้สะท้อนถึงทัศนคติ
ของคนในพื้นที่เกี่ยวกับการเกิดอุบตั เิ หตุเป็ นเรื่องของเคราะห์กรรมซึง่ เกี่ยวข้องกับกับสภาพความเป็ นอยู่ วิถชี วี ติ ความ
ศรัทธา ความเชื่ออันเกี่ยวข้องกับศาสนา การสวดมนต์ และพิธกี รรมต่าง ๆ ของบริบทพื้นที่ทางภาคเหนือ และเชื่อว่า
บทบาทและพิธกี รรมทางศาสนา หรือพิธกี รรมตามความเชื่อถือศรัทธามีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ นึกคิดของคน เมื่อได้เห็นได้
ยินการทําพิธกี รรมหรือบทสวดจากพระสงฆ์หรือจากปราชญ์ชาวบ้านเหล่านัน้ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ถึงการเตือนสติให้มกี ารใช้
ความระมัดระวังมากขึน้ เกิดความรูส้ กึ สะเทือนใจทําให้ปฏิบตั ติ นทีส่ ่งผลต่อการลดความประมาทลง เช่น หากเสียชีวติ จาก
การเกิดอุบตั เิ หตุกจ็ ะทําพิธกี รรมตามความเชื่อโดยให้พระสงฆ์หรือปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสวดมนต์เพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่
สุขคติ ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ ทําให้ผพู้ บเห็นเกิดความกลัวอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ส่วนกรณีไม่เสียชีวติ จะทําพิธกี รรมสืบชะตา ปดั
เคราะห์ สะเดาะเคราะห์ การต่ออายุ การรับโชค การเรียกขวัญ เป็ นต้น ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า “หากใครบาดเจ็บหรือเกิด
อุบตั เิ หตุเขาจะทําพิธสี ะเดาะเคราะห์ เรียกขวัญให้มาอยู่กบั เนื้อกับตัว ต่ออายุ เพราะผีทาํ ให้ขวัญคนนัน้ สะดุง้ ต้องเรียกขวัญ
กลับมา” ทัง้ นี้ประชาชนมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้รบั ความเสียหายเกิดขึน้ ไม่ว่าต่อชีวติ ร่างกายหรือทรัพย์สนิ หรืออื่น ๆ
เป็ นผลจากเคราะห์กรรมทีเ่ คยได้ทําไว้ในอดีตหรือชาติปางก่อนแล้วเคราะห์กรรมนัน้ ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายขึน้ หรือ
หากไม่ได้รบั ความเสียหายมากนักก็มกั จะคิดในแง่บวกทีถ่ ือว่าเป็ นความโชคดีทไ่ี ม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่านี้หรือเป็ นการ
ฟาดเคราะห์หรือแคล้วคลาดจากเคราะห์ใหญ่ๆ นัน้ ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวไว้ว่า “ทางภาคเหนือใครทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุตายโหง
บาดเจ็บ เป็ นเวรกรรมที่เคยทําไว้ เพราะผีบริเวณนัน้ ทําให้เป็ นอย่างนัน้ เขาจะให้พระสงฆ์หรือพ่อหนานที่เคารพนับถือ
ศรัทธาไปสวดมนต์ทาํ พิธี ณ จุดทีม่ คี นตาย นําตุงไปปกั ไว้บริเวณนัน้ เสียงพระสงฆ์สวดมนต์ทาํ พิธกี รรมจะเป็ นการเตือนสติ
ได้อย่างดีว่าควรระวัง ส่วนบางคนก็ทําพิธีกรรมให้เรียบร้อยถึงจะอยู่เป็ นสุขจะหายเป็ นปกติ ก็เป็ นการแคล้วคลาดจาก
เคราะห์ใหญ่ไป” ดังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวไว้ว่า “คนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุแสดงว่ามีเคราะห์ เพราะคนมีตงั ้ เยอะแยะบนถนนถ้าเกิดกับ
ใครก็คนนัน้ มีเคราะห์ แล้วแต่ว่าดวงใครจะถึงคราวเมื่อใด” ทัศนคติน้ีได้สอดคล้องกับผลการวิจยั กฎหมายกับสังคมของ
ศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล ซึง่ วิจยั การใช้กระบวนการทางกฎหมายของผูไ้ ด้รบั ความเสียหายในการละเมิดจากกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุในประเทศไทย พบว่าแม้ประเทศไทยได้มกี ารเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการยุติธรรมให้มศี าลยุติธรรมใน
จังหวัดต่าง ๆ ทัวประเทศก็
่
ตาม แต่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายและบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุกย็ งั คงไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมาย
ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลทีม่ ขี น้ึ อันเป็ นกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ ป็ นทางการ แต่จะใช้กระบวนการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทแบบไม่เป็ นทางการโดยให้ผู้นําชุมชนนัน้ ๆ เป็ นผู้ดําเนินการให้[15] รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ศาสตราจารย์เดวิด เอ็ม เองเกล ในเวลาต่อมาผ่านไป 20 ปี นบั จากมีการวิจยั ชิน้ แรก การใช้กระบวนการทางกฎหมายของผู้
ได้รบั ความเสียหายในการละเมิดจากกรณีอุบตั ิเหตุ ใ นประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2535-2540 ก็ย ังพบว่าแม้ม ีจํานวน
ยานพาหนะและเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้ยานพาหนะเพิม่ มากขึน้ แต่จํานวนคดีท่ไี ด้มกี ารฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการ
ละเมิดไม่ได้เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับการวิจยั เมื่อ 20 ปี ก่อนหน้านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากประชาชนไม่ได้มองว่ากระบวนการตาม
กฎหมายทีเ่ ป็ นทางการจะช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ [16] แต่ทางตรงข้ามกลับมองว่าความเสียหายทีไ่ ด้รบั จาก
การเกิดอุบตั เิ หตุนนั ้ ว่าเป็ นเรื่องของเวรกรรม[17] และเชื่อว่าผูก้ ระทําความผิดจะได้รบั การตอบสนองในชาติหน้า

สรุปผลและอภิ ปรายผล

จากผลการวิจยั ถึงสภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกกรณีทไ่ี ม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของผู้
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และทัศนคติ การตระหนัก การรับรูใ้ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรทาง
บกกรณีทไ่ี ม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถย้อนศรของผู้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่าสภาพปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกเกีย่ วกับการไม่สวมหมวก
นิรภัยและการขับรถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีการจํานวนเพิม่ สูงขึน้ ในแต่ละปี ซึง่ พบ
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พฤติกรรมนี้ในกลุ่มนักเรียน นิสติ นักศึกษาอันเป็ นกลุ่มสําคัญซึง่ ใช้รถจักรยานยนต์เป็ นยานพาหนะในการเดินทางเป็ นหลัก
ในพืน้ ทีไ่ ด้พบเห็นการละเมิดกฎหมายจราจรทางบกได้ง่ายและสถิตกิ ารกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกมีจํานวนเพิม่ มาก
ขึน้ อันมีผลต่อการเกิดหรือเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี พิม่ มากขึน้ ในพืน้ ทีด่ ว้ ย
ในการศึกษาทัศนคติ การตระหนัก การรับรูใ้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรทางบกกรณีทไ่ี ม่สวมหมวกนิรภัย
และขับรถย้อนศรของผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์พบว่านิตสิ าํ นึกของประชาชนต่อกฎหมายจราจรทางบกนัน้ ได้ทราบและรับรูถ้ งึ
การมีอยู่ของกฎหมายจราจรทางบกและรูว้ ่ากฎหมายมีบทบาทสําคัญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ ของผู้ใช้รถใช้ถนน
รวมทัง้ รับรูถ้ งึ การถูกลงโทษปรับในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึ่งการรับรูถ้ งึ การมีอยู่ของกฎหมายจราจรทางบกนี้ได้
อาศัยจากประสบการณ์ท่หี ลากหลาย ทัง้ นี้ประชาชนยอมปฏิบตั ิตามและเชื่อฟ งั กฎหมายจราจรทางบกต่อเมื่อรู้สกึ ว่ามี
โอกาสทีจ่ ะต้องเผชิญกับความเสีย่ งทีต่ ้องถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือเสีย่ งทีต่ ้องเผชิญและถูกดําเนินการจากเจ้าหน้าทีผ่ ู้
บังคับใช้กฎหมาย หรือความเสีย่ งในความไม่ปลอดภัย แต่ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องกฎหมายหากบทลงโทษของ
บทบัญญัตขิ องกฎหมายนัน้ ไม่ได้สง่ กระทบต่อตนมากนักหรือไม่ได้ส่งผลกระทบในทันที รวมทัง้ ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามเมื่อเห็น
ว่าผู้บงั คับใช้กฎหมายและสังคมไม่ได้มมี าตรการบังคับที่เคร่งครัดและเข้มงวดในทางปฏิบตั ิ ตลอดจนยังเห็นว่าไม่ได้รบั
ผลกระทบมากนักจากการฝา่ ฝืนหรือไม่เกิดผลกระทบในทันทีจากการกระทําผิดนัน้ ๆ เพราะยังมีวธิ กี ารทีห่ ลีกเลีย่ งในทาง
อื่นได้หากมีความรูส้ กึ หรือเข้าใจว่าสถานการณ์นนั ้ ๆ ยังมีความปลอดภัยอยู่ นอกจากนี้ผลการวิจยั พบว่ามีประเด็นทีม่ ผี ลต่อ
การยินยอมปฏิบตั ิตามหรือเชื่อฟงั กฎเกณฑ์ของกฎหมาย 3 ด้าน คือด้านบทบัญญัติของกฎหมาย ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย และด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ ส่วนทีส่ าํ คัญเกิดจากบทบัญญัตกิ ฎหมายทีก่ าํ หนดบทลงโทษปรับผูก้ ระทําผิดนัน้
เป็ นเงินจํานวนน้อยอันกระทบต่อทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทําผิดน้อย จํานวนผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมีจาํ กัด รวมทัง้ การมีทศั นคติเชิง
ลบต่อเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย ตลอดจนค่านิยมทีไ่ ม่ถูกต้องทีม่ พี ฤติกรรมเลียนแบบจากสภาพแวดล้อมทีพ่ บเห็นการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรได้ง่าย ประมาท รวมทัง้ ความเชื่อเรื่องเคราะห์กรรมของคนในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ได้พบเห็นพฤติกรรม
การขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทไ่ี ม่สวมหมวกนิรภัยและการขับขีร่ ถย้อนศรได้ง่าย และมีการสะท้อนวิธคี ดิ ทีไ่ ม่ถูกต้องว่าเป็ นเรื่อง
ปกติโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ทัง้ ๆ ทีท่ ราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายจราจรทางบกเกีย่ วกับการให้สวม
หมวกนิรภัยและให้ขบั รถจักรยานยนต์ในทิศทางทีก่ ฎหมายกําหนดไว้แล้ว สิง่ เหล่านี้จงึ เป็ นสาเหตุสาํ คัญอย่างหนึ่งทีม่ ผี ลต่อ
การไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อให้เกิดการกระทําผิดซํ้าๆ โดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นหลักและมี
แนวโน้มส่งผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสังคมโดยรวมมากขึน้ ด้วยเนื่องจากผูล้ ะเมิดกฎหมายจราจรส่วนใหญ่เป็ นเด็กและ
เยาวชน ดังนัน้ ควรส่งเสริมมีการบังคับใช้และปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรทางบกอย่างถูกต้อง ปรับเปลีย่ นทัศนคติ วิธคี ดิ ที่
ถูกต้อง และทําความเข้าใจเกีย่ วกับการเกิดอุบตั เิ หตุเป็ นเรื่องความประมาท ความมักง่ายเห็นแก่ตวั ของคนไม่ใช่เป็ นเรื่อง
ของเคราะห์กรรม เพราะอุบตั เิ หตุเป็ นเรื่องป้องกันได้หากทุกคนไม่ประมาทและปฏิบตั ติ ามกฎจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด
อันเป็ นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

1.บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ควรให้มกี ารปรับปรุงพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเกีย่ วกับบทลงโทษ
ผูก้ ระทําผิดโดยเฉพาะจํานวนค่าปรับให้สูงขึน้ กับผู้ทม่ี ฝี ่าฝื นกฎหมายจราจรทางบก และบัญญัตใิ ห้มกี ารลงโทษผูท้ ่ฝี ่าฝื น
กฎหมายจราจรทางบกแล้วก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุให้สงู ขึน้ เพราะผลการวิจยั พบว่าจํานวนค่าปรับทีม่ ากหรือน้อยเป็ นปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อการยินยอมปฏิบตั ติ ามและเชื่อฟงั กฎเกณฑ์กฎหมายนี้ดว้ ย เนื่องจากโทษปรับเป็ นบทลงโทษทางอาญาประเภทที่
กระทบต่อทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทําผิด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการเสริมทีต่ ้องกระทําควบคู่กบั บทลงโทษ
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมในปจั จุบนั เนื่องจากบทกําหนดลงโทษ ได้บญ
ั ญัติ
โทษค่าปรับและใช้บงั คับมานานสีส่ บิ กว่าปี แล้ว ทัง้ นี้การละเมิดกฎหมายจราจรทางบกเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญประการหนึ่งที่
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ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน จึงควรลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนและกระทําผิดกฎจราจรให้หนักขึน้ อันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายทีม่ ผี ลกระทบกับสังคมโดยรวม รวมทัง้ จัดอบรมและมีการเผยแพร่ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจรทาง
บกผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างแพร่หลายควบคู่กนั การปลูกฝงั ให้ตระหนักถึง
ความสําคัญและสร้างวินัยในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรในการขับขีท่ ป่ี ลอดภัยในชีวติ ประจําวันควบคู่กบั การบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดวินัยในการใช้รถใช้ถนนทีเ่ ห็นเป็ นรูปธรรมและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องอย่างยังยื
่ น
ต่อไป
2.ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หน่วยงานหรือองค์กรทีบ่ งั คับใช้กฎหมายควรสร้างความเชื่อมัน่ ความศรัทธาแก่ประชาชน
และให้เจ้าหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายดําเนินการลงโทษกับผูล้ ะเมิดกฎหมายจราจรอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทัง้ นี้จากผลการวิจยั พบว่าการยินยอมหรือ
เชื่อฟงั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือไม่นนั ้ ส่วนหนึ่งมีผลมาจากประสบการณ์ของประชาชนทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
ทีเ่ รียกผลประโยชน์เพื่อแลกเปลีย่ นกับการไม่บงั คับใช้กฎหมายหรือมีประสบการณ์ในเชิงลบกับหน่ วยงานที่มอี ํานาจทาง
กฎหมายด้วย และควรส่งเสริมบทบาทให้ผนู้ ําชุมชน สถานศึกษา บุคลากรของหน่ วยงาน ตัวแทนเยาวชนในการกระตุ้นให้
สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจรเป็ นปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญประการหนึ่งทีม่ ผี ล
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอนั มีผลกระทบหลายด้านต่อสังคมโดยรวม จึงควรให้ประชาชนมีวนิ ัยจราจร เกิดความเกรงกลัวต่ อ
กฎหมายและยังเป็ นการป้องปรามมิให้มกี ารกระทําผิดซํ้าหรือบ่อยครัง้
3.สังคมและวัฒนธรรม ผู้บริหารองค์กรหรือหน่ วยงานในพื้นที่ต้องมีมาตรการให้ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันการศึกษาในพืน้ ทีต่ อ้ งกําหนดนโยบายแผนปฏิบตั กิ าร กิจกรรมและงบประมาณเพื่อเตรียมพร้อมในการเผยแพร่ให้
ความรูด้ า้ นกฎหมายจราจรทางบก รวมทัง้ มีมาตรการส่งเสริมให้ลดพฤติกรรมการประมาท ปรับเปลีย่ นทัศนคติ ให้มกี ารจัด
ระเบียบจราจรอย่างชัดเจน เคร่งครัด เข้มงวดและเป็ นระบบในหน่ วยงานของตนและพื้นที่อนั เป็ นจุดเสี่ยงต่ าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีเพื่อลดปญั หาการละเมิดกฎหมายจราจร
อันเป็ นปจั จัยเสีย่ งของการเกิดอุบตั เิ หตุจราจรทางบกอย่างทัวถึ
่ งโดยรวม เช่น หากมีการขับขีร่ ถจักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัยเข้ามาในสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ก็ควรมีมาตรการต่ อต้านไม่ให้นํารถจักรยานยนต์เข้ามาหรือจอดใน
สถานทีน่ ัน้ ๆ หรือวิธกี ารที่เหมาะสมอื่น ๆ เป็ นต้น รวมทัง้ จากผลการวิจยั พบว่าความเชื่อในการทําพิธกี รรมทางศาสนา
การสวดมนต์ หรือทําพิธกี รรมตามความเชื่อในพืน้ ทีอ่ นั มีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นการเตือนสติให้ใช้ความระมัดระวังมาก
ขึน้ จึงเห็นควรสนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการนําพิธกี รรม เสียงสวดมนต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลด
อุบตั เิ หตุจราจรอีกทางหนึ่ง ตลอดจนให้มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลายเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรและกระตุ้นการสร้างจิตสํานึก
ตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่บคุ ลากรและประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจังสนับสนุนให้จงั หวัดและในเขตพืน้ ที่
ต่ า ง ๆ มีการประกาศยกย่ อ งเชิด ชูบุค ลากรที่เ ป็ น แบบอย่ างที่ดี หรือ ยกย่อ งหน่ ว ยงานหรือ องค์กรที่ทํา หน้ าที่อ ันเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นด้านการรณรงค์และนํามาตรการทางกฎหมายจราจรในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมความมีวนิ ัยจราจรทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ แก่ประชาชนและ
เยาวชนในพืน้ ทีอ่ ย่างทัวถึ
่ งโดยเฉพาะใช้มาตรการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรหรือนักเรียน นิสติ นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์และรณรงค์ให้มกี ารขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในทิศทางทีถ่ ูกต้องตามทีก่ ฎหมายกําหนดในหน่ วยงาน
และสถานศึกษาต่างๆ ในพืน้ ทีโ่ ดยรวม ตลอดจนสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกฎหมายจราจรทางบกในรายวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับตัง้ แต่ประถมศึกษาเป็ นต้นไปอันเป็ นการปลูกฝงั ความคิดและสร้างวินัยจราจรตัง้ แต่เด็ก และควรการ
สร้างบทบาทให้ผู้นําชุมชน ผู้นําเด็กเยาวชนได้เข้ามามีบ ทบาทมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาการจราจรในชุม ชนหรือ
สถานศึกษาของตนเอง โดยใช้กฎของชุมชนหรือระเบียบของสถานศึกษาในพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
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จราจรทางบกเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอีกทางหนึ่ง และเป็ นสร้างความเชื่อมันในด้
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การเปลี่ยนแปลงของคาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
Changing of the meaning of Pali and Sanskrit words in Thai language
อดุลย์ คนแรง1
Adul Khonraeng1
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึก ษาครัง้ นี้ คือ เปรียบเทียบความหมายของคาบาลีสนั สฤตในปทานุ ก รมบาลี ไทย
อัง กฤษ สัน สกฤต ฉบับ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระจัน ทบุ รีน ฤนาถ พ.ศ. 2553
กับ พจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บทตัง้ ของคาบาลีสนั สกฤตทีม่ รี ปู คาตรงกัน แต่บทนิยาม
ความหมายต่างกันในหนังสือสองเล่มดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์การเปลีย่ นแปลงความหมายแคบเข้า ความหมายกว้าง
ออก และความหมายย้ายทีข่ องพระยาอนุมานราชธน ผลการศึกษาปรากฏว่า การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย มีการเปลีย่ นความหมายทัง้ แคบเข้า กว้างออก และย้ายที่ และมีความหมายเปลีย่ นจากรูปธรรม
เป็ นนามธรรม หรือจากนามธรรมเป็ นรูปธรรมอีกด้วย
คาสาคัญ : การเปลีย่ นแปลงความหมาย คาบาลีสนั สกฤต ภาษาไทย

Abstract
This study aims at comparing of the meaning of Pali and Sanskrit words in the lexicon of Pali, Thai,
English and Sanskrit of His Royal Highness Krommaphra Chandaburinarunath with the Royal Institute
Dictionary, B.E. 2542 (1999). The information used for this research consists of the original of Pali and
Sanskrit words that have same root but different definition in the mentioned two books using the standard of
the changing of narrower meaning, broader meaning and shifted meaning of Phraya Anumanrajathon.
It is found that the changing of the meaning of Pali and Sanskrit words in Thai language consists of
the changing of narrower meaning, broader meaning and shifted meaning, including the meaning that has
been changed from concrete object to abstraction and vice versa.
Key words: Changing of meaning, Pali and Sanskrit words , Thai language
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บทนา
ภาษาทีเ่ ป็ นคาพูดและสัญลักษณ์ของภาษาคือตัวอักษรแทนคาพูด ย่อมเป็ นเครื่องสื่อสารให้ผพู้ ูดหรือผูเ้ ข้าใจภาษานัน้
เข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดและความต้องการของกันและกันได้ การรวบรวมคาพูดของภาษาไว้ดว้ ยตัวหนังสือซึง่ เป็ นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของภาษา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปอภิธาน ศัพทานุกรม ปทานุกรม พจนานุกรม หรือ สารานุกรม ย่อมอานวยประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษา
อย่างมหาศาล
หนังสือพจนานุกรมหรือปทานุกรมเป็ นหนังสือสาคัญทีห่ อ้ งสมุดต้องให้มเี ป็ นอันดับแรก แม้ในหนังสือ สุโพธา-ลัง
การ ซึง่ เป็ นตาราศิลปะการประพันธ์ของภาษาบาลี ก็ได้กล่าวถึงความสาคัญของพจนานุกรมหรือปทานุกรมว่า
โย สทฺทสตฺถกุสโล กุสโล นิฆณฺฑ-ุ
ฉนฺ โทอลงฺกติสุ นิจฺจกตาภิโยโค
โสย กวิตฺตวิกโลปิ กวีสุ สงฺขยโมคยฺห วินฺทติ หิ กิตฺตมิ มนฺ ทรูป.
ชนใด ฉลาดในศัพทศาสตร์ นิฆณ
ั ฑุศาสตร์ ฉันทศาสตร์
และอลังการศาสตร์ มีความขยันหมันฝึ
่ กฝนอยู่เป็ นนิตย์
ชนนัน้ แม้จะบกพร่องจากคุณเครื่องความเป็ นกวีอยู่บา้ ง
ก็จะถึงความนับเนื่องในหมู่กวี และประสบเกียรติคุณไม่น้อยเลย [1]
หนังสือปทานุกรมสีภ่ าษา คือ บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับทีพ่ ระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรนี ฤนาถ
ทรงเรียบเรียงไว้เป็ นฉบับที่ทรงคุณค่าทางอักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์เป็ นอย่างยิง่ สมตามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทรงพระราชปรารภไว้ในคานาของหนังสือปทานุ กรมว่า ปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ซึง่ พระเจ้า
บรมวงศ์เ ธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทรงเรียบเรีย งไว้ เป็ นหนังสือต าราที่สาเร็จ ขึ้น ด้วยการศึกษาค้น คว้าอย่า ง
กว้างขวางลึกซึง้ จัดเป็ นหนังสือทีม่ คี ่ามากในทางอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ ซึง่ นักศึกษาจะอาศัยใช้ในการศึกษา
ภาษาบาลี ศึกษาพระพุทธศาสนา ตลอดจนวิชาการสาขาอื่น ๆ อีกได้เป็ นอย่างดียงิ่
หนังสือปทานุ กรมเล่มนี้เรียบเรียงขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึง่ พระราชปรารภว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถทรงมีความรูแ้ ตกฉานในภาษา
บาลี ควรทีจ่ ะได้ทรงเรียบเรียงปทานุกรมภาษาบาลีแปลเป็ นไทยขึน้ ไว้บา้ ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรนี ฤนาถจึง
ได้ทรงเริม่ งานทาปทานุกรมนัน้ ตัง้ แต่ปีพุทธศักราช 2466 ทรงพระอุตสาหะแต่งเติมต่อมาในยามว่างราชการเวลาเย็นและ
ค่ามิได้ขาด โดยมีหลวงเทพดรุณานุ ศษิ ฏ์ (ทวี ธรรมธัช เปรียญ) เป็ นทีป่ รึกษาช่วยเหลือ จนสาเร็จในรัชกาลสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั แต่ยงั ไม่ได้จดั พิมพ์ รอโอกาสอันควรจัดพิมพ์ขน้ึ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่
การศึกษาของชาติ
ต่อมา เมื่อถึงคราวที่หม่อมหลวงบัว กิติยากร มีชนมายุครบ 60 ทัศ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช
2512 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้จดั พิมพ์ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ซึง่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรนี ฤนาถทรงเรียบเรียงไว้นนั ้ ขึน้ พระราชทาน ด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยให้เป็ นการเผยแพร่วทิ ยาการ
เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าแก่นกั ศึกษาและแก่การศึกษาของประเทศให้ยงยื
ั ่ นสืบไป [2]
ปทานุ กรมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ มีคาตัง้ เป็ นคาบาลีสนั สกฤต เขียนด้วยอักษรไทย
และอักษรโรมัน เช่น ขตฺ ตยิ านี (ป.) Khattiyani (Pali) กฺษตฺ รยิ าณี (ส) Ksatriyani ( Sanskrit) และให้ความหมายเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ นางกษัตริย์, a kshatriya lady or princess. คาตัง้ บาลีสนั สกฤตในปทานุ กรมนี้ ก็จะ
ไปปรากฏทับซ้อนกัน หรือ คาบเกี่ยวกันกับคาตัง้ บาลีสนั สกฤต ในพจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน โดยพจนานุ กรม
ราชบัณฑิตยสถาน เลือกคาบาลีหรือสันสกฤตคาใดคาหนึ่งเป็ นคาตัง้ เช่น คาบาลีสนั สกฤตสองคาว่า ขัตติยานี กับ
กษัตริยาณี จะปรากฏในพจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถานเพียงคาสันสกฤตคาเดียวว่า กษัตริยาณี โดยแผลงคาเหลือ
เพียงว่า กษัตรี ให้ความหมายว่า กษัตริยผ์ หู้ ญิง เจ้าผูห้ ญิง สตรี กษัตริย์
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หนังสือพจนานุกรมเป็ นหนังสือรวบรวมคาทีม่ อี ยู่ในภาษา เมื่อเป็ นพจนานุ กรมของภาษาใดก็รวบรวมคาทีม่ อี ยู่
ในภาษานัน้ หนังสือพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็ นหนังสือรวบรวมคาทีม่ ใี ช้อยู่ในภาษาไทย ซึง่ เป็ นภาษา
ของคนชาติไทย ด้วยเหตุน้ี หนังสือพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จึงเป็ นสมบัติของคนไทยทุกคน มิใช่เป็ น
สมบัตขิ องผูใ้ ดผูห้ นึ่งโดยเฉพาะ คนไทยทุกคนจึงช่วยกันสร้างสรรค์และช่วยกันใช้ส่อื สารเป็ นภาษาราชการ เพื่อรักษา
ไว้ให้บริสทุ ธิเป็
์ นความเจริญงอกงามด้านวัฒนธรรมไทยสืบไป [3]
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 บอกที่มาของคาภาษาต่ างประเทศที่มใี ช้ในภาษาไทย 14
ภาษา คือ เขมร ( ข.) จีน (จ.) ชวา (ช.) ญวน (ญ) ญีป่ นุ่ (ญิ) ตะเลง (ต.) เบงกาลี (บ.) ปาลี หรือ บาลี (ป.) ฝรังเศส
่ (ฝ)
มลายู (ม.)ละติน (ล.) สันสกฤต (ส.) อังกฤษ (อ.) ฮินดี (ฮ.) (4) คาบาลีสนั สกฤตเป็ นคาที่มีจานวนมากที่สุดกว่า
ภาษาต่ า งประเทศอื่น ๆ ในหนังสือพจนานุ กรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เพราะค าบาลีสนั สกฤตเป็ นภาษาจารึก
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เมื่อรับการถ่ายทอดหลักพุทธธรรมผ่านภาษาบาลีสนั สกฤต ภาษาบาลีสนั กฤตจึงเข้ามา
มีบทบาทอยู่ในวิถชี วี ติ อย่างสังคมไทยอย่างแนบแน่น
คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยทีป่ รากฏในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีคาบาลีมาก
ทีส่ ดุ 25,00 คา รองลงมา คือ คาภาษาสันสกฤต 2,126 คา และคาทีเ่ ป็ นทัง้ บาลีทงั ้ สันสกฤตมี 1,200 คา รวมทัง้ หมด
5,893คา [5] และงานวิทยานิพนธ์เรื่องวัฒนธรรมคายืมทีป่ รากฏในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
สรุปไว้ว่า มีคาภาษาบาลีมากทีส่ ดุ 2,172 คา [6]
การนิยามความหมายของคาภาษาบาลีสนั สกฤตจานวนมาก ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 เป็ นการนิยามความหมายโดยราชบัณฑิต โดยส่วนมากก็นิยามตามความหมายเดิมของคาบาลีสนั สกฤต ซึง่ มี
ความหมายคล้อยตามปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต แต่กม็ คี าบาลีสนั สกฤตบางคา ทีร่ าชบัณฑิตให้คานิยาม
ความหมายตามบริบทของสังคมไทยทีใ่ ช้ภาษากันอยู่ในสมัยนัน้ ดังนัน้ จึงแสดงตัวอย่างการนิยามความหมายของคา
บาลีสนั สกฤตจากพจนานุกรมทัง้ สองฉบับนี้โดยใช้คาย่อดังนี้
ปทน. หมายถึง ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤตฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ. 2553
พจน. หมายถึง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
การนิยามความหมายของคาบาลีสนั สกฤต ในปทน. และพจน. มีทงั ้ เหมือนกันและแตกต่างกันซึง่ เกิดจากวิธกี ารนิยาม
ความหมายในรูปแบบปจั เจกบุคคลของปทน.และการนิยามความหมายในรูปแบบคณะกรรมการ โดยอาศัยบริบทของสังคมไทย
เช่น
โมโห
ปทน. : ความลุม่ หลง ความหลง สยบ ความไม่รู้ เขลา หลง วิสญ
ั ญีภาพ
พจน. : ความหลง ความเขลา ความโง่ โกรธ
กุฎุมพี, กระฎุมพี
ปทน. : ผูม้ ที รัพย์
พจน. : ชนชัน้ ต่า,นิยมใช้ค่กู บั ไพร่ เป็ นไพร่กระฎุมพี
วิเคราะห์
ปทน. : ความถือผิดกัน ทะเลาะวิวาทกัน ร่างกาย เนื้อความเครือ่ งถือเอา กาย การทุม่ เถียง
พจน. : การทะเลาะ การโต้เถียง ร่างกาย รูปร่าง ตัว การแยกออกเป็ นส่วน ใคร่ครวญ
แยกออกเป็ นส่วน ๆ เพื่อการศึกษาให้ถ่องแท้
สงสาร
ปทน. : สงสาร, วัฏฏะเป็ นทีท่ ่องเทีย่ วไป
พจน. : การเวียนว่ายตายเกิด การเวียนตายเวียนเกิด โลก รูส้ กึ เห็นใจในความเดือดร้อน รูส้ กึ ห่วงใย
ด้วยความเมตตากรุณา
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เวทนา
ปทน. : ธรรมชาติอนั เสวยอารมณ์ ความเสวยคือรูร้ สอารมณ์ ความรู้ ความเสวย ความอิม่ ใจ สุขใจ
ความเจ็บปวด
พจน. : ความรูส้ กึ ความรูส้ กึ ทุกข์สขุ ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน สังเวชสลดใจ
ภวาภพ
ปทน. : ภพแลภพอันเจริญ ภพน้อยภพใหญ่
พจน. : ความเป็ นอยู่และไม่ใช่ความเป็ นอยู่ ภพและไม่ใช่ภพ ภพน้อยภพใหญ่
ผลาผล
ปทน. : ผลและผลอันเจริญ ผลเล็กผลใหญ่
พจน. : ลูกไม้ใหญ่น้อย
ตานาน
ปทน. : ต้านทาน ทีพ่ ง่ึ นิพพาน
พจน. : เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง เรื่องราวนมนานทีเ่ ล่ากันสืบ ๆ มา
กบาล, กระบาล
ปทน. : กระเบือ้ ง กะโหลกศรีษะ ส่วนแห่งวัตถมีหม้อเป็ นต้น
พจน. : ส่วนกลางของกะโหลกศรีษะ แผ่นกระเบือ้ ง ลานกลางหมู่บา้ น ภาชนะทีใ่ ส่เครื่องเซ่นผี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบาลีสนั สกฤต มีการศึกษาทัง้ ด้านการเปลี่ยนแปลงรู ปคาและการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย เช่น วัฒนธรรมภาษาคายืมของคายืมทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ของไทร
งาม ประมวลศิลป์ชยั [7] , การศึกษาการเปลีย่ นแปลงด้านคาและความหมายของคาบาลี-สันสกฤตในพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 ของ สุกญ
ั ญาโสภี ใจกล่ า [8], เปรีย บเทียบพจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมวดอักษร ก-ฆ ของสุชาติ
พงษ์พานิช [9]
ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคาบาลีสนั สกฤต ในปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ. 2553 กับพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ยังไม่มี
การศึกษาวิจยั ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรมบาลี ไทย
อัง กฤษ สัน สกฤต ฉบับ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระจัน ทบุ รีน ฤนาถ กับ พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิต ยสถาน
พ.ศ. 2542 เพื่อทราบความหมายบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรนี ฤนาถว่า มีความหมายตามรากศัพท์เดิมเป็ นอย่างไร และมีความหมายทีเ่ ปลีย่ นแปลงหรือคงสภาพ
เดิมในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นถึงค่านิยมในการสร้างสรรค์
ความหมายใหม่ของคาบาลีสนั สกฤตในบริบทของสังคมไทยต่อไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis Research) ซึง่ ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนดังนี้
1.การรวบรวมข้อมูล
ศึกษาเอกสารแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความหมายของคา ทัง้ ตาราวิชาการเอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์และ
งานวิจยั เกี่ยวกับความหมายของคา เช่น อรรถศาสตร์เบื้องต้น ,[10] ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ ,[11] การ
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงความหมายของคาในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ , [12] นิรุกติศาสตร์,[13]
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การวิเ คราะห์ความหมายของคาในสานวนที่มีค วามหมายเหมือนกันจากพจนานุ กรมฉบับ มติชน : การศึก ษาเชิง
อรรถศาสตร์ [14] Leonard, B. Language.[15] R. C. Childers. Dictionary of the Pali Language.[16]
ข้อมูลทีใ่ ช้ศกึ ษาวิจยั นามาจากหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ ปทานุ กรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พ.ศ. 2553 และพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ในการทาวิจยั นี้
จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะคาบาลีหรือคาสันสกฤตที่รูปเหมือนกันแต่ มีความหมายแตกต่ างกันหรือคาพ้องรูปต่ าง
ความหมายทัง้ ใน ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤตฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ.2523
และพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ส่วนคาบาลีหรือคาสันสกฤตทีร่ ูปเหมือนกัน และมีความหมาย
เหมือนกันจะไม่นามาศึกษาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้
ในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ.2553 มีบท
ตัง้ แรกเป็ นคาบาลี บทตัง้ ทีส่ องเป็ นคาสันสกฤต ตามด้วยบทนิยามภาษาไทย เช่น บทตัง้ แรกเป็ นบาลีว่า ขตฺ ติ-ยานี
บทตัง้ ทีส่ องเป็ นคาสันสกฤตว่า กฺษตฺรยิ าณี นิยามแรกเป็ นภาษาไทยว่า นางกษัตริย์ และนิยามทีส่ องเป็ นภาษาอังกฤษ
ว่า a kshatriya or princess ส่วนในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 บทตัง้ แรกเป็ นได้ทงั ้ คาบาลีหรือ
สันสกฤตอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อบทตัง้ แรกเป็ นคาบาลี บทนิยามความหมายเป็ นภาษาไทยแล้วจะตามด้วยบทตัง้ ที่
สองเป็ นคาสันสกฤตเทียบไว้ขา้ งหลัง เช่น ขณะ [ขะหนะ] น. ครู่, ครัง้ , คราว, เวลา, สมัย. (ป.; ส. กษณ). เมื่อบทตัง้
แรกเป็ นคาสันสกฤต บทนิยามความหมายเป็ นภาษาไทยแล้วจะตามด้วยบทตัง้ คาสันสกฤตเทียบไว้ขา้ งหลัง เช่น สกนธ์
[สะกน] น. ขันธ์, กอง, ส่วนร่างกาย, ร่างกาย. (ส.; ป. ขนฺ ธ). หรือบางทีกม็ เี พียงบทตัง้ เป็ นคาบาลีหรือคาสันสกฤต
อย่างใดอย่างหนึ่ง บทนิยามความหมายเป็ นภาษาไทย แต่ไม่มบี ทตัง้ ทีเ่ ป็ นคาบาลีหรือสันสกฤตอยู่เทียบไว้ขา้ งหลัง
เช่น กษัตรี [กะสัดตฺร]ี (กลอน) น. กษัตริยผ์ หู้ ญิง เช่น สมเด็จพระแก้วกษัตรี. (ม. คาหลวง ทานกัณฑ์) ; เจ้าผูห้ ญิง เช่น
สองกษัตรีเจ้าหล้า แกล้วกว่าแกล้วใจกล้า กว่ากล้ากลัวอาย. (ลอ); สตรี เช่น จักเสือ่ มสวัสดิกษั
์ ตรี. (กฤษณา).

วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความหมายของค าบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ
สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พ.ศ. 2553 กับพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542

ระเบียบวิ ธีวิจยั
เมื่อผูว้ จิ ยั รวบรวมคาศัพท์ทอ่ี ยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนดได้แล้ว ผูว้ จิ ยั จะนาคาศัพท์ทงั ้ หมดมาจัดระเบียบ โดยพิจารณา
คาศัพท์ทงั ้ ในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ.2553 และ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ผูว้ จิ ยั พบว่าคาบาลีสนั สกฤตมีรูปพ้องกันแต่มคี วามหมายต่างกันสาม
ลักษณะ ได้แก่ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก และความหมายย้ายที่
ความหมายแคบเข้า คือ การเปลี่ยนแปลงของคาที่กล่าวอ้างอิงถึง เดิมมีจานวน ประเภทหรือปริมาณของ
ความหมายมาก เมื่อนาคาทีก่ ล่าวอ้างถึงนัน้ มาใช้ มีจานวนหรือประเภทหรือปริมาณของความหมายน้อยลงกว่าเดิม
ความหมายกว้างออก คือ การเปลี่ยนแปลงของคาที่กล่าวอ้างอิงถึง เดิมมีจานวน ประเภทหรือปริมาณของ
ความหมายน้อย เมื่อนาคาทีอ่ า้ งถึงนัน้ มาใช้ มีจานวนหรือประเภทหรือปริมาณของความหมายมากขึน้ กว่า เดิม
ความหมายย้ายที่ คือ การเปลีย่ นแปลงของคาทีก่ ล่าวอ้างอิงถึง เดิมมีความหมายอย่างหนึ่ง เมื่อนาคาทีก่ ล่าว
อ้างถึงนัน้ มาใช้ กลับมีความหมายเป็ นอีกอย่างหนึ่ง [17]
ผู้วิจยั นาข้อมูลที่ได้มาจาแนกกลุ่มหรือหมวดหมู่ตามการเปลี่ยนแปลงของความหมายของบาลีสนั สกฤตใน
ปทานุ กรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ.2553 (ปทน.) และ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (พจน.) ดังนี้
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3.1 ความหมายแคบเข้า เช่น
กัณฏกะ
ความเดิมในปทน. คือ หนาม, ข้าศึก,ขนชูชนั
ความหมายแคบเข้าในพจน. คือ หนาม
3.2 ความหมายกว้างออก เช่น
กษัตรี
ความเดิมในปทน. คือ นางกษัตริย์
ความหมายแคบเข้าในพจน. คือ กษัตริยผ์ หู้ ญิง , เจ้าผูห้ ญิง, สตรี, ผูห้ ญิง
3.3 ความหมายย้ายที่ เช่น
กุฎุมพี
ความเดิมในปทน. คือ ผูม้ ที รัพย์
ความหมายแคบเข้าในพจน. คือ ชนชัน้ ต่า
4.การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลกลุ่มความหมายของคาบาลีสนั สกฤตทีเ่ ปรียบเทียบได้ทงั ้ กลุม่ ความหมายแคบเข้า ความหมาย
กว้างออก และความหมายย้ายที่ มาวิเคราะห์แยกเป็ นกลุ่มย่อยในลักษณะรูปธรรมและนามธรรม

ผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย โดยมีความหมายต้นทางจากปทานุ กรมบาลี
ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ และมีความหมายปลายทางจากพจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรมเป็ นการนิยามความหมายตาม
Dictionary of the Pali Language by Robert Caesar Childers. ซึง่ มีบทตัง้ เป็ นภาษาบาลีอกั ษรโรมัน ภาษาสันสกฤต
อัก ษรเทวนาครี และมีบ ทนิ ย ามความหมายเป็ น ภาษาอัง กฤษ บทตัง้ บทบาลี บทตัง้ สัน สกฤตและบทนิ ย าม
ภาษาอังกฤษในพจนานุ กรมบาลีของโรเบิรต์ ซีซาร์ ชิลเดอร์ส (Robert Caesar Childers)นัน้ ตรงกันบทตัง้ ภาษาบาลี
บทตัง้ ภาษาสันสกฤตและบทนิยามภาษาอังกฤษในปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ
กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ. 2553 เพียงแต่ในปทานุกรมได้เพิม่ บทนิยามความหมายภาษาไทยเข้ามา จึงกลายเป็ น
พจนานุกรมสีภ่ าษา คือ บทตัง้ เป็ นภาษาบาลีสนั สกฤต บทนิยามความหมายเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีบทตัง้ ภาษาบาลีสนั สกฤตอักษรไทย และมีบทนิยาม
ความเป็ นภาษาไทย การนิยามความหมายจึงมีทงั ้ เหมือนกันและต่างกัน ในงานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ศึกษาเฉพาะบทนิยาม
ความหมายทีต่ ่างกัน จากความหมายต้นทางในปทานุกรมและความหมายปลายทางในพจนานุ กรม การเปลีย่ นแปลง
ความหมายทีต่ ่างกัน คือ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก และความหมายย้ายที่
ความหมายแคบเข้า
ผูว้ จิ ยั ค้นพบมี 72 คา โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
จากรูปธรรมเป็ นรูปธรรม เช่น
กุสมุ
เดิมหมายถึงดอกไม้, ระดูหญิง
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง ดอกไม้
อุตุ
เดิมหมายถึง
ฤดู,ระดูของหญิง
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง ฤดู
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กทลี
เดิมหมายถึงกล้วย,ธง, นางเห็น, ชะมด
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง กล้วย
สบัน
เดิมหมายถึง คาสาบาน,คาแช่ง, สบถ
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง คาสาบาน
เวค
เดิมหมายถึง
ความเร็ว,กาลังเครื่องถึง,กาลังเร็ว, กระแสน้า,สายน้า
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง ความเร็ว
จากนามธรรมเป็ นนามธรรม เช่น
ภาคย์
เดิมหมายถึง กรรมดี,บุญ,โชคดี,โชคร้าย,กรรมไม่ดี
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง โชค, โชคดี
พิทยา
เดิมหมายถึง ความรู,้ วิทยา, รูแ้ จ้ง, ปรีชา,พระเวท, ศิลปะ, วิชชา๓ หรือวิชชา ๘
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง ความรู้
กัป
เดิมหมายถึง อายุกปั ,อันตรกัป,กระทา,ราพึง,พิธ,ี กาล, ข้ออ้าง,ยุค, อุบาย, ข้ออ้าง, ชื่อทีต่ งั ้ ,กาหนดอายุ อย่าง
มากของคนในยุคนัน้ ๆ, โวหารแห่งสมณะ, ส่วนที๘่ ๐ ของมหากัป, ดาริ,จัดแจง,จัดทา
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง อายุของโลกตัง้ แต่เมื่อพระพรหมสร้างเสร็จจนถึงเวลา ทีไ่ ฟประลัยกัลป์มาล้าง
โลก
ธุว
เดิมหมายถึง เทีย่ ง, มันคง
่ , ยังยื
่ น, สะดวก, เนืองๆ,ทุกเมื่อ, ตรึกตรอง,แน่นอน
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง เทีย่ ง, มัน่
จากรูปธรรมและนามธรรมเป็ นนามธรรม
วิธ
เดิมหมายถึง ชนิด,อย่าง, ความถือตัว
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง ความถือตัว
การณ์
เดิมหมายถึง เหตุ,เค้ามูล,การทาร้าย,การเบียดเบียน
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง เหตุ,เค้ามูล
จากรูปธรรมและนามธรรมเป็ นรูปธรรม เช่น
จักขุ
เดิมหมายถึงนัยน์ตา, พุทธญาณ, สัพพัญญุตญาณ, ปญั ญา, ญาณในมรรค๓ เบือ้ งต่า
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง ตา,ดวงตา
ภีมะ
เดิมหมายถึง น่ากลัว,ชนอันบุคคลพึงกลัว,ดุรา้ ย,หยาบ,แข็ง,กล้า
ความหมายแคบเข้าเหลือเพียง น่ากลัว
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ความหมายกว้างออก
ผูว้ จิ ยั ค้นพบมี 47 คา โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
จากรูปธรรมเป็ นรูปธรรม เช่น
กฐิน
ความหมายเดิม คือไม้สะดึง
ความหมายกว้างออกคือ ผ้าพิเศษทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภกิ ษุสงฆ์ เฉพาะกฐินกาล
กรกฎ
ความหมายเดิม คือ ปู
ความหมายกว้างออกคือ ชื่อกลุม่ ดาวรูปปู เรียกว่า ราศีกรกฎ เป็ นราศีท่ี ๓ในจักรราศี
บัณฑุโรค
ความหมายเดิม คือโรคผอมเหลือง
ความหมายกว้างออกคือ โรคเพือ่ ดี
สมร
ความหมายเดิม คือสงคราม
ความหมายกว้างออกคือนางงามซึง่ เป็ นทีร่ กั
ดรรชนี
ความหมายเดิม คือนิ้วชี้
ความหมายกว้างออกคือ จานวนทีเ่ ขียนไว้บนมุมขวาของอีกจานวนหนึ่ง ซึง่ เรียกว่า ฐาน เพื่อแสดงการยกกาลัง
ของฐานนัน้ ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาบัญชีคาเรียงตามลาดับอักษรที่พมิ พ์ไว้ส่วนท้ายของ
หนังสือเล่ม รวบรวมคาสาคัญ ๆ ซึง่ มีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนัน้ โดยบอกเลขหน้า ทีม่ คี านัน้ ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่
การค้น
สูจิ
ความหมายเดิม คือเข็ม
ความหมายกว้างออกคือเครื่องชี,้ รายการ, สารบัญ
กาโบล
ความหมายเดิม คือแก้ม
ความหมายกว้างออกคือลูบ, ลูบคลา, ลูบไล้
กาโบล ๑ (แบบ) น. กโบล, กระพุง้ แก้ม, เช่น ปรางเปรียบกาโบลบงกชรัตนรจนา. (สุธน). (ป., ส. กโปล).
วาณี
ความหมายเดิม คือถ้อยคา
ความหมายกว้างออกคือ เจ้าแม่แห่งวาจา คือ พระสรัสวดี
บิณฑบาต
ความหมายเดิม คืออาหารทีร่ บั ในบาตรของพระภิกษุ
ความหมายกว้างออกคือกิรยิ าทีพ่ ระภิกษุสามเณรรับของทีเ่ ขานามาใส่บาตร, กิรยิ าทีพ่ ระภิกษุสามเณรขอหรือ
ขอร้อง
จากรูปธรรมเป็ นนามธรรม เช่น
อังกุระ, อังกูร
ความหมายเดิม คือหน่อ
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ความหมายกว้างออกคือเชือ้ สาย
จากนามธรรมเป็ นนามธรรม เช่น
เปรม
ความหมายเดิม คือความรัก
ความหมายกว้างออกคือสบาย, รื่นเริง, อิม่ ใจ, ความชอบใจ
จากนามธรรมเป็ นรูปธรรม เช่น
คัมภีร์
ความหมายเดิม คือลึก
ความหมายกว้างออกคือ หนังสือตาราทีส่ าคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์ เป็ นต้น ลักษณนามเรียกหนังสือ
ตาราเหล่านี้
สิทธ์
ความหมายเดิม คือสาเร็จแล้ว
ความหมายกว้างออกคือ ฤษี
ความหมายย้ายที่
ผูว้ จิ ยั ค้นพบมี 68 คา โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
จากรูปธรรมเป็ นรูปธรรม เช่น
กุฎุมพี
ความหมายเดิมคือ คนมีทรัพย์
ย้ายทีส่ คู่ วามหมาย คือ ชนชัน้ ต่า
ศิรา
ความหมายเดิมคือเอ็น,เศียร
ย้ายทีส่ คู่ วามหมาย คือ น้า, ลาธาร, คลอง, ท่อ
จลนี
ความหมายเดิมคือ เลียงผา,เนื้อสมัน
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือ ชะนี
เศรณี
ความหมายเดิมคือหมู่คนมีศลิ ป์อนั มีชาติเสมอกัน
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือแถว, แนว,หมวด, หมู,่ พวก
นิสาท
ความหมายเดิมคือ เสียงดนตรี,เสียงเหมือนช้างร้อง
ย้ายทีส่ คู่ วามหมาย คือเวลาตัง้ แต่ย่าค่าถึงเทีย่ งคืน
สมภาร
ความหมายเดิมคือเครื่องเต็มพร้อม,เครื่องอุดหนุนเครื่องปรุง,อุปกรณ์
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือพระทีเ่ ป็ นเจ้าอาวาส
จากรูปธรรมเป็ นนามธรรม เช่น
ภูต
ความหมายเดิมคือสัตว์
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือผี, ซึง่ เกิดแล้ว, ซึง่ เป็ นแล้ว
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จากนามธรรมเป็ นนามธรรม เช่น
วิธุระ
ความหมายเดิมคือความพราก,แยกกัน
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือเปลีย่ ว, ว้าเหว่
อนาถ
ความหมายเดิมคือไม่มที พ่ี ง่ึ
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือสงสาร, สังเวช, สลดใจ
อนาทร
ความหมายเดิมคือความไม่เอือ้ เฟื้อ,ดูแคลน,ไม่เห็นแก่กนั ,ดูหมิน่
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือเป็ นทุกข์เป็ นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ
พิกล
ความหมายเดิมคือขาดแคลน
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือผิดปรกติ, แปลกไป
พิรุธ
ความหมายเดิมคือขุน่ เคืองแล้ว, โกรธ,ผิด, ยินร้าย
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือผิดปรกติ, มีอาการน่าสงสัย
พิสมัย
ความหมายเดิมคือความอัศจรรย์
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือ
ความรัก, ความปลืม้ ใจ, ความชืน่ ชม,รักใคร่ หลงใหล , ควรชม
ยโส
ความหมายเดิมคือยศ,เกียรติ ์
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือเย่อหยิง่ เพราะถือตัวว่ามียศ มีปญั ญา มีความรู้ มีกาลัง มีทรัพย์
วาสนา
ความหมายเดิมคือธรรมชาติเครือ่ งอบรม,ความแต่ง,ความปรุง,ความอบรม
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือบุญบารมี, กุศลทีท่ าให้ได้รบั ลาภยศ,
วิกฤต
ความหมายเดิมคือ ทาหลาก,ทาแปลก,ความทาหลาก,เปลีย่ นแปลง
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคืออยู่ในขัน้ ล่อแหลมต่ออันตราย , อยู่ในระยะหัวเลีย้ วหัวต่อ
สาธารณ์
ความหมายเดิมคือทัวไป
่ ,สามัญ
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือต่า, เลว; ชัวช้
่ า
สามานย์
ความหมายเดิมคือทัวไป
่ ,สามัญ
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือเลวทรามต่าช้า
จากนามธรรมเป็ นรูปธรรม เช่น
กัปปี ย์
ความหมายเดิมคือ อันสาเร็จ,สมควร
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือ กับข้าว
สาโท
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ความหมายเดิมคือยินดี
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือน้าเมาทีไ่ ด้จากการหมัก เช่น น้าขาว อุ กะแช่
อนิจจัง , อนิจจา
ความหมายเดิมคือไม่เทีย่ ง
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือคาทีเ่ ปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็ นต้น.
อธิการ
ความหมายเดิมคือวิสยั เป็ นทีก่ ระทายิง่ ,อธิการ,คุณอันบุคคลพึงกระทายิง่
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือพระทีด่ ารงตาแหน่งเจ้าอาวาสซึง่ ไม่มสี มณศักดิอย่
์ างอื่นว่า พระอธิการ,
พระทีด่ ารงตาแหน่งพระอุปชั ฌาย์หรือ เจ้าคณะตาบล ซึง่ ไม่มสี มณศักดิอย่
์ างอื่นว่า
เจ้าอธิการ, ตาแหน่งสูงสุดของผูบ้ ริหารในวิทยาลัย
จากนามธรรมและรูปธรรมเป็ นรูปธรรมและนาม
กัลปนา
ความหมายเดิมคือ ดาริ, ราพึง,จัดแจง,ตระเตรียม, เครื่องแต่ง
ย้ายทีส่ คู่ วามหมายคือเจาะจงให้,ทีด่ นิ หรือสิง่ อื่นเช่นอาคารซึง่ เจ้าของอุทศิ ผลประโยชน์ให้แก่วดั หรือศาสนา, ส่วนบุญที่
ผูท้ าอุทศิ ให้แก่ผตู้ าย

วิ จารณ์ และสรุปผล
การนิ ยามความหมายของค าบาลีสนั สกฤตในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 มีท ัง้ การนิ ยาม
ความหมายทีเ่ หมือนกันและต่างกันกับการนิยามความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต
ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถพ.ศ. 2553 นิยามความหมายทีต่ ่างกันมีทงั ้ นิยามความหมายแบบแคบเข้า
นิยามความหมายแบบกว้างออก และนิ ยามความหมายแบบย้ายที่ ค าบาลีสนั สกฤตที่มีความหมายโดยตรงจะนิ ยาม
ความหมายตรงกัน ส่วนทีม่ คี วามหมายโดยอ้อมในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 จะต่างกันกับความหมาย
ในปทานุ กรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ เพราะความหมายโดยอ้อมใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เป็ นความหมายทีเ่ กิดขึน้ จากบริบทของสังคมไทย จึงเป็ นความหมายที่มใี ช้
อยู่ในสังคมไทยเท่านัน้

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ พ.ศ. 2553 กับพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ศึกษานี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรม บาลี ไทย
อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ กับพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 เท่านัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าผูส้ นใจเรื่องการเปลีย่ นความหมายของคาในภาษายังมีประเด็นทีน่ ่ าสนใจควรศึกษาเพิม่ เติม
ดังนี้
1.ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคาตระกูลไท ทีม่ รี ปู คาเหมือนแต่มคี วามหมายต่างกัน ในภาษาไทถิน่ ต่างๆ
โดยเก็บ ค าจากพจนานุ ก รม เปรีย บเทีย บความหมายของค าระหว่ า งภาษาถิ่น ไท เพื่อ ให้เ ห็น วิว ัฒ นาการของ
ความหมายของคาภาษาถิน่ ไททีใ่ ช้อยู่ในภูมปิ ระเทศทีต่ ่างกัน
2.การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคาบาลีสนั สกฤตในปทานุ กรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ กับพจนานุ กรมบาลีของอาร์.ซี. ชิลเดอรส์ (R.C.Childers) ที่ สมาคมบาลี
ปกรณ์ดาเนินการจัดพิมพ์มาก่อน เพื่อเปรียบเทียบการนิยามความหมายคาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทยกับการนิยาม
ความหมายคาบาลีสนั สกฤตในภาษาอังกฤษ
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วัจนกรรมคาเรียกขวัญในพิ ธีกรรมรักษาโรคของชาวผูไ้ ทย
Soul Recalling Speech Acts of Phu-Thai Shamens in Therapeutic Ceremonies
อลงกรณ์ อิทธิผล1
Alonkorn Itdhiphol 1
บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย นี้ เป็ น การศึก ษาวัจ นกรรมในบทร้ อ งเรีย กขวัญ ของชาวผู้ ไ ทยใน 4 จัง หวัด คือ
กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร จากการศึกษาพบว่า หมอเหยาจะใช้วจั นกรรมปลอบประโลมใจมากที่สุด
และมีการใช้วจั นกรรมกลุ่มต่ าง ๆ ได้แก่ การบอกกล่าว การชี้นา การผูกมัด การแสดงความรู้สกึ และการแถลงการณ์
สาหรับการใช้วจั นกรรมอ้อมนัน้ มีการใช้ประโยคทีเ่ ป็ นคาถาม แต่มเี จตนาเพื่อบอกเล่าหรือขอร้องให้ขวัญของผูป้ ่วยกลับมา
เข้าร่าง เพื่อจะได้หายเป็ นปกติ รวมทัง้ มีการใช้วจั นกรรมปลอบประโลมใจ แต่ใช้รูปประโยคเป็ นคาสังห้
่ าม งานวิจยั นี้ได้
ผลสรุปที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีวจั นกรรมที่ว่า “คาพูดก่อให้เกิดการกระทา” เพราะในบทร้องเรียกขวัญ หมอเหยา
สามารถใช้คาพูดเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ผปู้ ว่ ยกลับมาเป็ นปกติได้
คาสาคัญ : วัจนกรรม ผูไ้ ทย หมอเหยา การเรียกขวัญ พิธกี รรมรักษาโรค

Abstract
The results showed that the soul calling speech acts of Phu-Thai shamen in therapeutic ceremonies
procedure was the same in all 4 prvinces (Kalasin ,Nakorn Phanom,Sakon Nakhon and Mukdahan.). It was found
that Moh Yao used the speech acts to reassure the patients most. The speech acts used were : assertives ,
directives, commissives and declaratives. In terms of indirect speech acts, questioning with purpose of asserting
or soul recalling was used. In addition, reassuring in from of prohibiting utterances was used. The results and
conclusion of this research correspond to the speech acts theory as “Speech makes acts”’ It can be proved by
the speech used by Moh Yoa to encourage and reassure the patients.
Key words : Speech Acts , Phu-Thai , Shamens , Soul Recalling , Therapeutic Ceremonies
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บทนา
ชาวผูไ้ ทยเป็ นคนไทยกลุ่มหนึ่งทีม่ คี วามเชื่อเรื่องขวัญ และมีพธิ กี รรมเรียกขวัญทีย่ งั คงยึดถือสืบทอดจากอดีตมา
ั
จนถึง ป จ จุ บ ัน พิธีก รรมนี้ มีม านานก่ อ นที่พุ ท ธศาสนาจะเผยแผ่ เ ข้า มาในดิน แดนแถบสุ ว รรณภู มิ ดัง จะเห็น ได้จ าก
คาเรียกขวัญทีใ่ ช้ในพิธกี รรมของคนไทกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เมียนมาร์) และสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งต่างก็มพี ธิ เี รียก
ขวัญด้วยกันทัง้ สิน้ เช่น การเรียกขวัญผู้เจ็บป่วย การเรียกขวัญคู่บ่าวสาวในงานแต่งงาน การเรียกขวัญในโอกาสมีผมู้ า
เยี่ยมเยียน เป็ นต้น บทเรียกขวัญเหล่านี้มบี ทเรียกขวัญผูเ้ จ็บป่วยเป็ นบทเรียกขวัญทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุด ซึง่ มีเนื้อหาในบทเรียก
ขวัญทีป่ ระกอบด้วยการเชิญผีฟ้าพญาแถน และผีบรรพบุรุษลงมาคุม้ ครองรักษาและชักชวนขวัญทีต่ กใจหนีไปอยู่ในป่าเขา
หรือแม่น้าลาธารให้กลับคืนมาสูร่ ่างกายของผูป้ ว่ ยตามเดิม โดยเชื่อว่าเมื่อขวัญกลับเข้าสูร่ ่างกายแล้ว คนผูน้ นั ้ ก็จะเป็ นปกติ
สุขตามเดิม สาหรับประเทศไทยภายหลังทีน่ บั ถือพุทธศาสนาแล้ว ได้มกี ารเพิม่ เติมคาถาภาษาบาลีลงในบทเรียกขวัญด้วย
โดยจะอัญเชิญพระรัตนตรัยมาปกปกั รักษาผูป้ ว่ ย ในตอนขึน้ ต้นหรือตอนจบของตัวบทเรียกขวัญเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลด้วย
ปจั จุบนั การเรียกขวัญยังเป็ นทีน่ ิยมของคนไทยและเห็นได้ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะใช้
หมอขวัญ หรืออาจจะเรียกชื่ออื่นที่แตกต่างกันไปตามแต่ล ะท้องถิ่น ในงานวิจยั นี้จะศึกษาการเรียกขวัญของชาวผูไ้ ทยที่
เรียกว่า “การเหยา” ซึง่ เป็ นการรักษาผูเ้ จ็บป่วยด้วยการเรียกขวัญให้กลับคืนมา ซึง่ ผูท้ าพิธเี รียกว่า “หมอเหยา” ทาหน้าที่
เป็ นตัวแทน “สื่อสาร” ระหว่างผู้ป่วยกับผีท่มี าเข้าสิงผู้ป่วย จนทาให้เกิดอาการผิดไปจากปกติ เช่น ซึมเศร้า เหม่อลอย
เจ็บปวดตามร่างกาย เป็ นต้น อาการเหล่านี้เชื่อว่า เกิดจากการกระทาของผี ซึ่งเป็ นเหตุให้ขวัญหนีออกจากร่างกายไป
ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะเรียกขวัญของผูป้ ว่ ยให้กลับคืนเข้าสูร่ ่างกาย หมอเหยาจะใช้บทร้องเพื่อเรียกขวัญให้กลับมา โดยเริม่ ต้นจาก
การกล่าวอัญเชิญเทวดา ผีฟ้า พญาแถน และผีบรรพบุรุษทีป่ กป้องคุม้ ครองคนในวงศ์ตระกูลของผูป้ ่วยให้ลงมาเข้าร่างของ
หมอเหยา แล้วใช้ผชู้ ่วยหมอเหยาเป็ นล่ามคอยซักถามสาเหตุของความเจ็บปว่ ยหรืออาการทีผ่ ดิ ปกติจากผี ในขณะรักษาผู้
เจ็บปว่ ยนัน้ หมอเหยาจะขับลานาเพื่อปลอบประโลมใจผูป้ ว่ ย บทร้องเหล่านี้จะมีเนื้อหาทีแ่ สดงถึงความรักความห่วงใยทีม่ ี
ต่อผูป้ ว่ ย มีการสอบถามถึงความต้องการของผีทเ่ี ข้าสิง และสาเหตุของความเจ็บปว่ ย รวมทัง้ ขอขมาลาโทษแทนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้
ล่วงเกินผี ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนา ในบทร้องจะมีการพรรณนาถึงความรัก ความห่ วงใยของบุคคลในครอบครัว รวมถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในท้ องถิ่นซึ่งเป็ นที่อยู่ของผู้ป่วย และชักชวนขวัญที่หนีไปให้กลับคืนมาสู่ร่างของ
ผู้ป่วย ซึ่งจะมีขนั ้ ตอนการประกอบพิธกี รรม และการเสีย่ งทายที่สะท้อนวิถีชวี ติ วัฒนธรรม ประเพณี และมีการสังสอน
่
คุณธรรมจริยธรรมให้กบั ผูป้ ว่ ย โดยผูป้ ระกอบพิธจี ะร้องเป็ นลานาโดยมีหมอแคนเป็ นผูเ้ ปา่ คลอไปกับการเรียกขวัญ วิธกี าร
ดังกล่าวมีรูปแบบเหมือนการรัก ษาด้วยดนตรีบาบัดในสมัยปจั จุบนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิต
จัดเป็ นกลวิธกี ารใช้ภาษาเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผปู้ ่วย อาจกล่าวได้ว่า การเหยา คือ การเยียวยารักษาจิตใจและ
เรียกขวัญกาลังใจให้กลับคืนมาสูต่ วั ของผูป้ ว่ ย เมื่อขวัญกลับมา ผูป้ ว่ ยจะมีจติ ใจเข้มแข็ง ร่างกายก็จะกลับมามีเรีย่ วแรงดีขน้ึ
และพร้อมทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคภัยไข้เจ็บต่อไป
ผูว้ จิ ยั มีความคิดว่า การศึกษาวัจนกรรมคาเรียกขวัญในพิธกี รรมรักษาโรคของชาวผูไ้ ทย มีความน่ าสนใจ เพราะ
ถ้ อ ยค าต่ า ง ๆ ที่ ห มอเหยาใช้ เ รี ย กขวั ญ ผู้ ป่ ว ยเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ทั ง้ นี้ เ นื่ องจากภาษาในบทร้ อ งท าให้
ผูเ้ จ็บปว่ ยหายจากความเจ็บปว่ ยได้ การลาเหยารักษานี้จงึ เป็ นการกระทาทีถ่ ่ายทอดผ่านทางคาพูด ทุกถ้อยคาไม่เพียงแต่
บอกแต่ยงั ก่อให้เกิดการกระทาตามมา เช่น สัญญา แนะนา สัง่ ขอร้อง ปลอบประโลมใจ ขู่ เป็ นต้น สิง่ ต่ าง ๆ เหล่านี้
เรียกว่า วัจนกรรม (Speech acts) จากการสารวจงานวิจยั พบว่า มีผวู้ จิ ยั เรื่องเกีย่ วกับวัจนกรรมและหมอเหยาชาวผูไ้ ทยมา
บ้ า งแล้ ว โดยมุ่ งเน้ นทาง ด้ า นไ ทยคดี ศึ ก ษา นาฏศิ ล ป์ และ ดุ ริ ย า งคศาสตร์ แต่ ส า หรั บ กา รศึ ก ษ าเรื่ อ ง
วัจนกรรมยังไม่มผี ทู้ า ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์กบั ไทยคดีศกึ ษา โดยนา
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ตัว บทร้อ งเรีย กขวัญ ของหมอเหยาที่ใ ช้ใ นการประกอบพิธีก รรมรัก ษาโรคของชาวผู้ ไ ทยมาศึก ษาองค์ป ระกอบทาง
วัจนกรรมตามแนวคิดทฤษฎีวจั นกรรมของ จอห์น อาร์. เซอร์ล ซึง่ จะทาให้ทราบถึงประเภทของการใช้วจั นกรรมในการ
รักษาโรค และเห็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวผูไ้ ทยทีป่ รากฏในคาเรียกขวัญอีกทางหนึ่งด้วย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อวิเคราะห์และการจัดประเภทวัจนกรรมทีม่ คี ากริยาเป็ นตัวบ่งชีจ้ ากบทเรียกขวัญในพิธกี รรมรักษาโรค
2. เพื่อวิเคราะห์และการจัดประเภทวัจนกรรมอ้อมจากบทเรียกขวัญในพิธกี รรมรักษาโรค
แนวคิดและทฤษฎีทางด้านวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์และวัจนกรรม
วัจนกรรม (Speech acts) เป็ นแนวคิดหนึ่งของการศึกษาทางด้านวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ (Pragmatic) เป็ นการศึกษา
ความหมายทีส่ อ่ื สารโดยผูพ้ ดู หรือผูเ้ ขียน กล่าวถ้อยคาใดถ้อยคาหนึ่ง (Utterance) กับผูฟ้ งั หรือผูอ้ ่านในบริบทใดบริบทหนึ่ง
และผู้ฟงั หรือผู้อ่านก็จะต้องทราบถึงเจตนาทีแ่ ท้จริงของ “สาร” ทีผ่ ู้พูดหรือผู้เขียนส่งมาว่ามีเจตนาที่แท้จริงอย่างไร เช่น
บอกเล่า สัญญา สัง่ ถาม เป็ นต้น
วัจนกรรมจึงเป็ นการศึกษาเกีย่ วกับบทบาทของคาพูดทีก่ ่อให้เกิดการกระทามากกว่าทีจ่ ะศึกษาความหมายของคา
หรือวลีทป่ี ระกอบเป็ นคาพูด การทีจ่ ะเข้าใจความหมายของวัจนกรรม จึงมีความจาเป็ นต้องอิงอยู่กบั แง่มุมต่าง ๆ ของบริบท
(Context) รวมทัง้ ต้องเข้าใจครอบคลุมไปถึงผูร้ ่วมสนทนา กรอบเวลา สถานที่ ความรู้ ความเชื่อ ความเข้าใจ และเจตนา
ของการสนทนาในแต่ละเหตุการณ์
เซอร์ล (Searle 1979:12-20) [2] ได้แบ่งวัจนกรรมออกเป็ น 5 กลุ่มใหม่ ได้แก่
1. กลุ่มบอกกล่าว (Assertives) สาหรับวัจนกรรมนี้ แต่เดิมใช้คาว่า “representatives” (Searl,1976) แต่ต่อมาได้
เปลีย่ นมาใช้คาว่า “Assertives” (Searl and Vanderveken,1985) จัดเป็ นวัจนกรรมทีเ่ น้นให้เห็นว่า ผูพ้ ูดเชื่อในความเป็ น
จริงเกีย่ วกับ สิง่ ต่าง ๆ และความเป็ นไปทีเ่ กิดขึน้ รอบ ๆ ตัว ดังนัน้ จึงต้องการบอกเล่าข้อมูลดังกล่าวด้วยเห็นว่า ผูฟ้ งั ยังไม่
ทราบหรือจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ฟงั ตัวอย่างเช่น การพูด (Saying) การกล่าว (Stating) การยืนยัน (Asserting) การสรุป
(Concluding) การรายงาน (Reporting) เตือนความจา (Reminding) บรรยาย (Describing) วิจารณ์ (Criticizing) สมมติฐาน
(Hypothesising) เป็ นต้น นอกจากนี้วจั นกรรมในกลุ่มนี้ยงั สามารถใช้พูดเพื่อบอกเล่าให้ประโยชน์แก่ตวั ผูพ้ ูดเองได้เช่นกัน
อาทิเช่น การพูดโอ้อวด (Boasting) เพื่อให้ขอ้ มูลของตนเองแก่ผฟู้ งั เป็ นต้น
2. กลุ่มชี้นา (Directives)
เป็ นวัจนกรรมที่ผู้พูดสื่อไปยังผู้ฟงั โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟงั กระทาการสิง่ ใด
สิง่ หนึ่งเพื่อ ผูพ้ ูด เช่น การสัง่ การขอร้อง หรือ การแนะนา เป็ นวัจนกรรมทีผ่ พู้ ูดต้องการให้ผฟู้ งั ทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ
ประโยชน์ของผูพ้ ดู แต่มนี ้าหนักของถ้อยคาต่างกัน (ความสุภาพหรือความรุนแรงของถ้อยคาจะต่างกัน) ขึน้ กับสถานภาพ
ทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟงั เช่น การขอร้อง (Requesting) การออกคาสัง่ (Commanding) การ
เสนอแนะ (Suggesting) การแนะนา (Recommanding) เชิญชวน (Inviting) ท้าทาย (Challenging) อ้อนวอน (Begging)
เป็ นต้น
3. กลุ่มผูกมัด (Commissives)เป็ นถ้อยคาที่ผพู้ ูดมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าจะกระทาการบางอย่างเพื่อผูฟ้ งั ใน
อนาคต ตัวอย่างเช่น การสัญญา (Promising) การสาบาน (Vowing) การเสนอตัว (Offering) การปลอบโยน (Reassuring)
การแสดงความตัง้ ใจ (Intending) การขู่ (Threatening) อาสา (Undertaking) เป็ นต้น
4. กลุ่มแสดงความรูส้ กึ (Expressives) เป็ นกลุ่มถ้อยคาทีบ่ ่งบอกอารมณ์ความรูส้ กึ และทัศนคติของผูพ้ ดู ทีม่ ตี ่อผูฟ้ งั
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่รอบข้างเท่านัน้ ผูฟ้ งั จะรูส้ กึ ซาบซึง้ ประทับใจในคาพูดทีแ่ สดงความรูส้ กึ ต่าง ๆ ผูพ้ ดู ไม่มคี วามประสงค์จะ
ให้ผฟู้ งั กระทาสิง่ ใด หรือ ให้ผฟู้ งั ทราบถึงข้อมูลสาคัญแต่อย่างใด เช่น การขอบคุณ (Thanking) การขอโทษ (Apologizing)
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ทักทาย (Greeting) การเตือน (Warning) การชม (Complimenting) การแสดงความเสียใจ (Expressing condolence)
เป็ นต้น
5. กลุ่มแถลงการณ์ (Declaratives) เป็ นกลุ่มถ้อยคาทีผ่ พู้ ูดประกาศเพื่อกระทาการบางสิง่ บางอย่าง อันมีผลทาให้
สภาพสิง่ ของ บุคคล หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เปลีย่ นแปลงไป เป็ นวัจนกรรมทีแ่ สดงให้เห็นเจตนารมณ์อย่างชั ดเจน และ
มักใช้ในบริบททีเ่ ป็ นทางการสูง ตัวอย่างเช่น การแต่งตัง้ (Appointing) การเสนอชื่อ,แต่งตัง้ ชื่อ (Nominating) การไล่ออก
จากงาน (Firing from employment) การตัดสินจาคุก (Sentencing to imprisonment) การยอมแพ้ (Capitulating) การเปิ ด
งาน (Opening ceremony) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในการสื่อสารยังมีการพูดอ้อม (Indirectness) หมายถึง การทีผ่ พู้ ูดกล่าวถ้อยคาหนึ่งออกมา เพื่อให้
ผูฟ้ งั ได้รบั ทราบถึงบางสิง่ ที่มากไปกว่ารูปภาษาที่ปรากฏ การที่ผฟู้ งั จะเข้าใจสารได้อย่างถูกต้องนัน้ ขึน้ อยู่กบั พืน้ ความรู้
(Back ground information) ทีม่ รี ่วมกันกับผูพ้ ูด อีกทัง้ ยังต้องตีความโดยยึดความสมเหตุสมผล รวมทัง้ ความสามารถใน
การสรุปความของผูฟ้ งั เพื่อตีความได้ตรงตามเจตนาของผูพ้ ดู กล่าวได้ว่า การใช้วจั นกรรมเป็ นวิธสี ่อื สารแบบหนึ่งทีม่ ใี ช้ใน
ทุกภาษา ในบางสถานการณ์จะพบว่า การพูดอ้อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการพูดตรง โดยอาจใช้เป็ นวิธีหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้า ใช้เพื่อแสดงความหมายโดยนัย เพื่อเพิม่ ความประทับใจ โดยใช้สานวนและภาษาเชิงเปรียบหรือใช้เน้นความ
สุภาพ

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษาค้นคว้า
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ถงึ การใช้วจั นกรรมในบทร้องเรียกขวัญเพื่อรักษาผูเ้ จ็บป่วยของหมอเหยาชาว
ผูไ้ ทยในจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุแ์ ละมุกดาหาร การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ทงั ้ ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)
และการศึกษาวิจยั ภาคสนาม (Field Study) โดยจะกล่าวถึงขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารไปจนถึงขัน้ ตอนการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แล้วบันทึกเทปและวีดทิ ศั น์ เพื่อนา
ข้อมูลที่เป็ นบทร้องเรียกขวัญเพื่อรักษาผูเ้ จ็บป่วยของชาวผูไ้ ทยมาถอดเทปและวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ิศาสตร์
เรื่อง วัจนกรรม ของ จอห์น อาร์ เซอร์ล (John R. Searle)
ผูว้ จิ ยั เริม่ ต้นเก็บข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชาวผู้ไทย และเริม่ ออก
สารวจข้อมูลภาคสนามโดยเริ่มต้นจากจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้เทคนิควิธีแบบแบบบอกต่ อ (Snowball Sampling
Technique) ซึง่ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกทีถ่ ูกเลือก (หมอเหยาชาวผูไ้ ทยคนแรก) จะบอกต่อถึงผูเ้ ป็ นหมอเหยาทีม่ ชี ่อื เสียงใน
จังหวัดอื่น ๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน โดยผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับทีต่ อ้ งการของผูว้ จิ ยั คือ เป็ นหมอเหยารักษา
โรคทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มีช่อื เสีย งเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มหมอเหยาด้วยกัน โดยยกย่องให้เป็ น แม่เมือง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะ
ได้รบั การยกย่องจากสานักงานวัฒนธรรมประจาจังหวัดยกย่องให้เป็ น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผูม้ ผี ลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
ประจาแต่ละจังหวัด โดยใช้หมอเหยาผูบ้ อกข้อมูลจังหวัดละ 3 คน รวม 12 คน
ผูว้ จิ ยั กาหนดพื้นที่แบบเจาะจง โดยเลือกหมอเหยาชาวผู้ไทยผู้มชี ่อื เสียงเป็ นที่ยอมรับในแต่ละจังหวัด ซึ่งหมอ
เหยาที่ผวู้ จิ ยั เลือกจะเป็ นบุคคลผูม้ ผี ลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น โดยเลือกมาจังหวัดละ 2 คน
รวม 8 คน และหมอเหยาทีไ่ ด้รบั คาแนะนาจากแม่เมือง (หัวหน้าหมอเหยา)ว่า เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีช่อื เสียง
ในการประกอบพิธกี รรมอีกจังหวัดละ 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล 12 คน โดยใช้เวลาในการลงพืน้ ทีช่ ่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2556 และช่วงวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ในเดือนมิถุนายนอีก 1 เดือน โดยใช้พน้ื ทีเ่ ก็บข้อมูลดังนี้
1. หมอเหยาชาวผูไ้ ทย อาเภอกุฉินารายณ์และอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. หมอเหยาชาวผูไ้ ทย อาเภอเรณูนครและอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
3. หมอเหยาชาวผูไ้ ทย อาเภอพรรณนานิคมและอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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4. หมอเหยาชาวผูไ้ ทย อาเภอคาชะอีและอาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผลการศึกษา
การรัก ษาด้ว ยวิธีก ารเหยานี้ หมอเหยาจะร้อ งเป็ น ท านองเพื่อ สวดอ้อ นวอนผีฟ้ าพญาแถนหรือ ผีบ รรพบุ รุ ษ
เพื่อสอบถามอาการป่วยของผูป้ ่วยจากผีว่า ความเจ็บป่วยนี้เป็ นเพราะไปทาผิดผีหรือถูกผีกระทาใช่ไหม เพราะหากเป็ น
อาการเจ็บ ป่ว ยจากโรคภัยที่เป็ นพยาธิสภาพมาเบียดเบียนแล้ว หมอเหยาจะไม่รกั ษา แต่ จะแนะนาให้ไปพบแพทย์
ทีโ่ รงพยาบาล
ก่อนทีจ่ ะรักษานัน้ หมอเหยาจะต้องทราบว่า อาการเจ็บไข้นนั ้ เกิดจากอะไรเป็ นเบือ้ งต้นเสียก่อน การเสีย่ งทาย
นัน้ จะเริม่ ด้วยหมอแคนเปา่ บรรเลงในทานองเชิญผี ตัวหมอเหยาจะจุดเทียน บอกความประสงค์ในการทาพิธใี ห้ผผี เู้ ป็ นใหญ่
ในพิธอี นั ได้แก่ พญาแถน ทราบวัตถุในการทาพิธี จากการสัมภาษณ์หมอเหยาจะบอกว่า จะเริม่ รูส้ กึ ชาทีป่ ลายนิ้วเท้า จนถึง
ใบหน้า และไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็ นตัวเอง แต่จะเริม่ เคลิม้ ตามเสียงแคน ส่ว นบทร้องนัน้ จะร้องออกมาเองโดยไม่รสู้ กึ ตัว จาก
การสังเกตพฤติกรรมหมอเหยาในการทาพิธจี ะเห็นว่า ร่างของหมอเหยาจะสันเล็
่ กน้อย และขยับตัวโยกไปมา บางคนจะเริม่
ตบมือจากช้าไปเร็ว ตามจังหวะเสียงแคน ช่วงเวลานี้ ผีทส่ี งิ ในร่างหมอเหยาจะชวนผูป้ ว่ ยสนทนาซักถามว่าเป็ นใคร ต้องการ
สิง่ ใด แต่ถา้ ผีไม่ยอมพูดหรือตอบหมอเหยาจะเสีย่ งทายเพื่อหาคาตอบเอง ตัวอย่างคาเสีย่ งทาย เช่น “อาการเจ็บปว่ ยครัง้ นี้
เกิดจากผีกระทาใช่หรือไม่” “ถ้าผูป้ ว่ ยขอขมาหรือตัง้ เครื่องบัดพลีสะเดาะเคราะห์แล้วจะหายหรือไม่” “อาการเจ็บป่วยครัง้ นี้
จะใช้เวลาในการรักษานานหรือไม่จงึ จะหาย” เป็ นต้น
จากการลงภาคสนามและสัมภาษณ์หมอเหยา รวมทัง้ ชาวบ้านในพืน้ ที่ 4 จังหวัด พบว่า การรักษาผูเ้ จ็บป่วยด้วย
พิธกี รรมเหยานัน้ สามารถช่วยทาให้ผปู้ ่วยหายจากอาการเจ็บป่วยได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาบทร้องในพิธเี หยารักษาผูเ้ จ็บป่วย
มาวิเคราะห์หาวัจนกรรมต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า การใช้วจั นกรรมต่าง ๆ ในการเรียกขวัญจะมีส่วนในการนาไปสู่ผลสัมฤทธิใน
การรักษาโรคได้ สาหรับบทร้องเรียกขวัญในการวิจยั ครัง้ นี้มจี านวน 12 บท จากหมอเหยาจานวน 12 คน ซึง่ ได้จากการ
เก็บข้อมูลภาคสนามทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า หมอเหยาซึง่ เป็ นผูเ้ รียกขวัญจะใช้ภาษาเรียกขวัญทีผ่ ฟู้ งั เข้าใจ ในทีน่ ้เี ป็ นกลุ่ม
ประชากรชาวผู้ ไ ทย จึ ง ต้ อ งใช้ ภ าษาผู้ ไ ทย โดยค าเรี ย กขวัญ จะเป็ น บทร้ อ งที่ มี ท่ ว งท านองและเนื้ อ หาไพเราะ
โดยมีหมอแคนเป็ นผู้เป่าแคนคลอไปขณะหมอเหยาประกอบพิธเี หยาเรียกขวัญ บางครัง้ อาจจะมีบทสนทนาเพื่อซักถาม
ผูป้ ว่ ยและญาติทม่ี าร่วมพิธกี รรมด้วย
หมอเหยาผูท้ าพิธเี รียกขวัญจะใช้บทร้องทีม่ อี งค์ประกอบของเนื้อหาตามลาดับวัจนกรรม ได้แก่ 1. การไหว้ผเี ชิญผี
ั ่ ่ออ้อนวอนร้องขอจากผี 4. การเรียก
2. การลาส่องดูอาการปว่ ยและไต่ถามหาสมุฏฐานของความเจ็บป่วย 3. การลาปวเพื
ขวัญและสูข่ วัญผูป้ ว่ ยให้กลับคืนมา 5. การลาผีและส่งผีกลับสวรรค์ โดยมีการใช้วจั นกรรมต่าง ๆ ตามขัน้ ตอนในการรักษา
ดังจะนาเสนอต่อไปนี้
1. การวิ เคราะห์วจั นกรรมที่มีคากริยาเป็ นตัวบ่งชี้จากบทเรียกขวัญในพิ ธีกรรมรักษาโรค
พิธกี รรมเหยาจัดเป็ นการรักษาโรคทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ พิธกี รรมหนึ่ง ซึง่ ชาวผูไ้ ทยได้รบั การสืบทอดมาบรรพบุรุษชาวไท
ดาในแคว้นสิบสองจุไท ในปจั จุบนั พิธกี รรมนี้กย็ งั คงได้รบั ความเชื่อถือและมีให้เห็นอยู่เกือบทุกหมู่บา้ นทีม่ ชี าวผูไ้ ทยอาศัย
อยู่ จากการออกสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามใน 4 จังหวัดในภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร
นครพนม และมุ ก ดาหาร ผู้ วิ จ ั ย พบว่ า การใช้ ถ้ อ ยค าของหมอเหยาในบทร้ อ งเรี ย กขวั ญ ในพิ ธี ก รรมเหยา
มีอทิ ธิพลต่อการรักษาความเจ็บปว่ ยอย่างมาก เพราะถ้อยคาทีพ่ ูดก่อให้เกิดพลังในการสร้างกาลังใจให้ผปู้ ่วยลุกขึน้ มาต่อสู้
กับโรคภัยต่าง ๆ ได้ในทีส่ ดุ
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การใช้ถอ้ ยคาทีก่ ่อให้เกิดการกระทาและถ้อยคาทีก่ ล่าวในแต่ละวัจนกรรมล้วนแฝงเจตนาของผูพ้ ูดไว้ดว้ ยเสมอ ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเรื่อง วัจนกรรม (Speech acts) ของ จอห์น อาร์. เซอร์ล (John R. Searl) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงจะนา
แนวคิดเรื่องวัจนกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์คาเรียกขวัญในพิธกี รรมรักษาโรคของชาวผูไ้ ทย ดังต่อไปนี้
จากการที่ จอห์น อาร์. เซอร์ล (John R. Searl) ได้ตงั ้ สมมติฐานต่อไปอีกว่า ถ้อยคาทีพ่ ูดออกมานัน้ ไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดการกระทาจอห์น แอล. ออสติน (John L.Austin)ได้เสนอแนวคิดทีว่ ่า เรากระทาการต่าง ๆ ได้โดยใช้คาพูด ทีด่ ู
จากคากริยาทีก่ ่อให้เกิดการกระทา (performative verb) กระทาเท่านัน้ แต่ทุกถ้อยคายังมีเจตนาแฝงอยู่เสมอ โดยเขาได้
กาหนดเงื่อนไขทีเ่ หมาสม (Felicity conditions) ได้แก่ 1. เงื่อนไขทัวไป
่ (General conditions) หมายความว่า ต้องเป็ นการ
พูดจริง ๆ ไม่ใช่การเล่นละครหรือการสนทนา 2. เงื่อนไขเนื้อความ (Content conditions) หมายความว่าใช้ส่อื บอกเจตนา
ต่าง ๆ เช่น การสัญญา ผู้พูดต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ ท่จี ะทาในอนาคต และจะต้องทาสิง่ นัน้ จริง ๆ 3. เงื่อนไขล่วงหน้ า
(Preparatory conditions) เป็ นการบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเตือน ผูพ้ ูดต้องมีความจริงใจและมันใจว่
่ าสิง่ ทีพ่ ูด
จะเกิดขึน้ จริง 4. เงื่อนไขจริงใจ(Sincerity conditions) หมายความว่า ผูพ้ ดู ต้องจริงใจทีจ่ ะทาตามสัญญาทีพ่ ูดนัน้ จริงๆ หรือ
การเตือนก็ต้องมันใจว่
่ าสิง่ ทีพ่ ูดจะเกิดขึน้ 5.เงื่อนไขพืน้ ฐาน (Essential conditions) หมายความว่า การสัญญาจะต้องทา
ตามทีพ่ ดู จริง และการเตือน ผูเ้ ตือนจากคนพูดธรรมดามาเป็ นคนเตือน
สาหรับแนวคิดของจอห์น แอล. ออสติน (John L.Austin) ได้เสนอแนวคิดทีว่ ่า ในประโยคต่างๆ จะมีคากริยาที่
ก่อให้เกิดการกระทา (performative verb) โดยแบ่งกลุ่มคากริยาที่ก่อให้เกิดการกระทาออกเป็ น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มบอกกล่าว (Assertives) เป็ นวัจนกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกกล่าวข้อมูล ซึง่ เป็ นข้อเท็จจริงต่าง ๆ แก่ผฟู้ งั
โดยเห็นว่า ผูฟ้ งั ยังไม่ทราบในเรื่องนัน้ หรือเรื่องทีจ่ ะบอกนัน้ เป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ งั เช่น การบอกถึงประสบการณ์ของตนเอง
ทีจ่ ะทาให้ผฟู้ งั เชื่อมันว่
่ า ผูบ้ อกกล่าวนัน้ รูใ้ นเรื่องทีจ่ ะทาจริง หรือ เล่าถึงเรื่องความเป็ นไปทีเ่ กิดขึน้ รอบ ๆ ตัว ผูพ้ ูดเห็นว่า
ผูฟ้ งั ยังไม่ทราบหรือเรื่องทีเ่ ล่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ งั
การใช้วจั นกรรมในการบอกกล่าวนี้ จะพบในบทร้องของหมอเหยาตอนที่หมอเหยาลาเหยาเพื่อส่องดูอาการ
เพื่อสอบถามหาสาเหตุของความเจ็บปว่ ย หมอเหยาจะพิจารณาโดยฟงั คาตอบจากผูป้ ว่ ยหรือผีทม่ี าเข้าสิงหรือผีครูของหมอ
เหยาเองว่า การป่วยครัง้ นี้เกิดจากอะไร และจะรักษาด้วยการเหยานี้ได้หรือไม่ จึงจะตัดสินใจในการรักษาให้ผปู้ ่วยต่อไป
เช่น มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในหมู่ญาติพ่นี ้อง มีการกระทาที่เป็ นการละเมิดต่อผีบรรพบุรุ ษ ผีป่า ผีนา ผีไร่ ผีน้ า ผีบ้านผี
เรือน ซึ่งจะความผิดลักษณะนี้จะเป็ นการผิดผี เมื่อผีโกรธไม่พอใจที่ถูกลูกหลานลบหลู่ จึงบันดาลให้เกิดความเจ็บป่วย
ตามมา ดังตัวอย่างวัจนกรรมตัง้ สมมติฐาน ในประโยคที่ว่า “ หรือว่ามี แนวกรรมพวกพี่ น้องจะบางบันหล่
่ อคี ง”
ข้อความนี้เป็ นการคาดเดาเหตุการณ์ซง่ึ เป็ นผลสืบเนื่องให้เจ็บป่วยว่า ผลจากความเจ็บป่วยครัง้ นี้เป็ นด้วยกรรมจากการที่
ผูป้ ว่ ยไปทาผิดฮีตคอง อันเป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ติ ามทานองคลองธรรมทีด่ ขี องคนอีสานซึง่ จะมีขอ้ ห้ามไม่ให้ญาติพน่ี ้องมี
เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึง่ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านทีใ่ ห้ขอ้ มูล ทาให้ผวู้ จิ ยั ทราบว่า ผู้ป่วยบางรายมีเรื่องทะเลาะเบาะ
แว้งกับญาติพน่ี ้องจริงเกีย่ วกับเรื่องทรัพย์สนิ ทีน่ าซึง่ เป็ นมรดกจากพ่อแม่ทผ่ี ปู้ ่วยไม่พอใจในการแบ่งมรดกจึงมีเรื่องทะเลาะ
เบาะแว้งกันกับญาติพน่ี ้อง และต่อมาผูป้ ว่ ยก็ลม้ ปว่ ยลง แต่หลังจากทาเครื่องคายต่อผีบรรพบุรุษแล้ว คู่กรณีทงั ้ สองฝ่ายก็มี
การประนีประนอมกัน อาการเจ็บปว่ ยก็ทุเลาลงในทีส่ ดุ
2. กลุ่มชี้นา (Directives) เป็ นวัจนกรรมทีผ่ พู้ ดู สือ่ ไปยังผูฟ้ งั โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผฟู้ งั กระทาการสิง่ ใด สิง่ หนึ่งเพื่อ
ผูพ้ ดู ด้วยการสัง่ การขอร้อง การวิงวอน ฯลฯ สาหรับการสังนี
่ ้ จะเป็ นการออกคาสังให้
่ ทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยมีเจตนาทีด่ ตี ่อ
ผูฟ้ งั ส่วนการขอร้องเป็ นวัจนกรรมที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟงั ทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของผู้พูดแต่มนี ้ าหนักของ
ถ้อยคาต่างกัน(ความสุภาพหรือความรุนแรงของถ้อยคาจะต่างกัน) ขึน้ กับสถานภาพทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้
พูดกับผูฟ้ งั
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การใช้วจั นกรรมในกลุ่มนี้ จะพบในบทร้องของหมอเหยาตอนทีห่ มอเหยาทาการเอิน้ ขวัญเพื่อเชิญชวนให้ขวัญทีห่ นี
ไปอยู่ในทีไ่ ม่ดตี ่าง ๆ กลับมาสูร่ ่างของผูป้ ว่ ยตามเดิม ก็จะมีลกั ษณะของการวิงวอนขอร้องหรือเชิญ ชวน ลักษณะดังกล่าวนี้
จะพบได้บ่อยครัง้ มากในบทร้องเรียกขวัญ และถือเป็ นหัวใจสาคัญของการเรียกขวัญว่าจะมีการใช้วจั นกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวนี้
วัจนกรรมเชิญชวน (Inviting) เป็ นการใช้ถ้อยคาทีผ่ พู้ ูดแสดงให้เห็นถึงความเป็ นพวกพ้องเดียวกัน โดยมีเจตนาให้ผฟู้ งั
กระทาการสิง่ ใดสิง่ หนึ่งร่วมกับผูพ้ ดู ดังในประโยคทีว่ ่า “ พากันมาแล้วบ่น้อมาๆ พักเซาเมื้อย พอมีแฮงซะก่อนเด้อ คันมี
คาหมากแก้ว พลูพนั มายอยื่นเฮ้อ คันมาแล้ว...แค้วหมากซาก่อน แล้วจักหน่ อย จังก่ามาเว้ากัน ฮื้อมันจังคล่อง ”
การกล่าวคาเชิญชวนดังกล่าวนี้จะเห็นถึงการแสดงวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผูม้ าเยือนของคนไทย ทีใ่ ครมาถึง
เรือนชานต้องต้อนรับ ด้วยการเลีย้ งน้ าดื่ม หมากพลู และบุหรี่ เพื่อแสดงมิตรภาพทีด่ ตี ่อกัน แล้วจึงมาพูดคุยปรึกษาหารือ
หรือ ร่วมกันประกอบภารกิจในการรักษา
วัจนกรรมขอร้อง (Requesting) เป็ นวัจนกรรมทีผ่ พู้ ดู ต้องการบอกเพื่อโน้มน้าวจิตใจผูฟ้ งั ให้ยอมกระทาตามในสิง่ ที่
ผูพ้ ดู ต้องการ ดังในประโยคทีว่ ่า “ มาฮอดแล้ว มาเที ยมกายเด้เย้อ เชิ ญ...เชิ ญมาคันว่ามาฮอดแล้ว มาลงอยู่ใน
ขันห้าเด้อ บ่อนจบบ่อนงามเจ้าเคยอยู่ เชิ ญมาเด้อเจ้า ขันพาข้าวเผิ่นเพิ่ งแต่งถ้า ”
ในทีน่ ้จี ะพบว่า หมอเหยาต้องการขอร้องให้ผฟี ้ าพญาและบรรดาผีเทพเทวดาต่าง ๆ ลงมาจากสวรรค์เพื่อเข้ามาอยู่
ในเครื่องคาย ทีต่ กแต่งอย่างสวยงาม แล้วลงมาสิงในร่างตนเองเพื่อทาการตรวจรักษาอาการเจ็บปว่ ยครัง้ นี้
3. กลุ่มผูกมัด (Commissives) เป็ นถ้อยคาทีผ่ พู้ ดู มีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าจะกระทาการบางอย่างเพื่อผูฟ้ งั ในอนาคต
การใช้วจั นกรรมในลักษณะการให้สญ
ั ญาหรือการรับรองนี้ จะพบในบทร้องของหมอเหยาตอนอัญเชิญผีครูบาอาจารย์มาช่วยกัน
รักษาผูป้ ว่ ยหรือเจรจาต่อรองกับผีทม่ี าเข้าสิงผูป้ ว่ ย ให้ยอมยกโทษให้ โดยจะมีการสัญญาหรือรับรองว่า ถ้าผูป้ ่วยหายเป็ นปกติดี
แล้ว จะมอบสิง่ ของต่าง ๆ ทีผ่ อี ยากได้หรือเสนอให้เครื่องคายแก่ผี เช่น “ อ้าวบาดนี้ นัน้ สิ ถามเขาอี กที หรือว่า ซิ ดีย้อนไป
ทาบุญ สร้างบ่อนอยู่เห้อครูบา ยาคูอยู่ ซิ หายความเจ็บป่ วยไข้ ซิ ได้เบาบางหายได้บ่อน้ อ....”
4. กลุ่มแสดงความรู้สึก (Expressives) เป็ นกลุ่มถ้อยคาทีบ่ ่งบอกอารมณ์ความรูส้ กึ และทัศนคติของผูพ้ ูด ทีม่ ตี ่อผูฟ้ งั
หรือสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่รอบข้างเท่านัน้ ผูพ้ ดู ไม่มคี วามประสงค์จะให้ผฟู้ งั กระทาสิง่ ใดหรือให้ผฟู้ งั ทราบถึงข้อมูลสาคัญแต่อย่างใด
การใช้วจั นกรรมในลักษณะการกล่าวแสดงอาการนี้ จะพบได้ในบทร้ องของหมอเหยาตอนที่ลาเอิ้นขวัญ(เรียก
ขวัญ)จากการศึกษาบทเรียกขวัญในการรักษาผูป้ ่วยนัน้ จะมีการใช้วจั นกรรมกล่าวแสดงอาการมากทีส่ ุด เช่น การปลอบ
ประโลมใจผูป้ ว่ ย หรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผูป้ ว่ ย จะทาให้ผปู้ ว่ ยเกิดกาลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคภัยไข้เจ็บต่อไปและ
หายเป็ นปกติในทีส่ ดุ
การทีห่ มอเหยาเลือกใช้ถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวาน มีการสอดแทรกคาสอนทีเ่ ป็ นสานวนภาษาคมคายและมีประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวติ ของผู้ป่วย ประกอบกับมีเสียงดนตรีทไ่ี พเราะถือเป็ นยาขนานเอกทีท่ าให้ผปู้ ่วยมีอาการที่ดขี น้ึ ซึง่ ตรงกับคา
กล่าวทีว่ ่า “ จิ ตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่ แข็งแรงสมบูรณ์ ” เพราะฉะนัน้ เมื่อคนเจ็บป่วยมีอาการทางจิตดีขน้ึ จากการเหยา
ก็ส่งผลทางกายดีขน้ึ ตามไปด้วย ดังเช่นตัวอย่างวัจนกรรมแสดงการขอโทษต่อผี เช่น “ คันว่าเป็ นจังซี
่ ้ เฮาขอขมาแต่งขัน
กระทงแก้สาก่อน แต่งกระถางแก้สาก่อน เฮ็ดไปแล้วข้าวดาบ่แพง เฮ็ดไปแล้วข้าวแดงบ่ถี่ ข้าวสุกได้ท่องกลางข้าวสาร
ได้ท่องหม่อง ทัง้ ส้มทัง้ หวาน กล้วยอ้อยสร้อยปี ใส่กระทง แก้แต่งตามคาย มายตามเงื่อนกะส่งขวัญคืนเด้อ ”
5. กลุ่มแถลงการณ์ (Declaratives) เป็ นกลุ่มถ้อยคาทีผ่ พู้ ดู ประกาศเพื่อกระทาการบางสิง่ บางอย่าง อันมีผลทาให้
สภาพสิง่ ของ บุคคล หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เปลีย่ นแปลงไป เป็ นวัจนกรรมทีแ่ สดงให้เห็นเจตนารมณ์อย่างชัดเจน และ
มักใช้ในบริบททีเ่ ป็ นทางการสูง
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การใช้วจั นกรรมในกลุ่มแถลงการณ์น้ี จะพบได้ในบทร้องของหมอเหยาตอนทีห่ มอเหยาจะเริม่ ต้นการทาพิธเี หยาเรียก
ขวัญด้วยการใช้วจั นกรรมประกาศแก่เทวดาบนสวรรค์ เช่น “เพิ่ นที่อยู่เทิ งฟ้ า” หมายถึง พญาแถน ซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจสูงสุดบน
ฟ้า สามารถบันดาลทุกสิง่ ให้เกิดขึ้นได้ และยังมีการกล่าวถึง “ นางสุชาดา” ซึ่งเป็ นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระอินทร์ (ใน
ปจั จุบนั ความเชื่อเรื่องแถนได้ทาให้ความหมายของแถนกลายเป็ นพระอินทร์) เช่น “ ละเอ้า คัน้ ว่าสาธุเด้อ เพิ่ นอยู่เทิ งฟ้ า ครู
บา เพิ่ นอยู่ทางนอก คันเดียวนี้ เชิ ญเด้อ คันดูรู้ ตากันไว้ ปั วไข้เบิ่ งดู คันเดียวนี้ เชิ ญเด้อ ตัง้ แต่นงนางเหล่า สุชาดาคน
ต่าง คันฮ่วมฮ้อง ให้เจ้าฮ้อง ปวดกุ้มหู หลับตา ละเอ้า คันว่าเชิ ญเด้อ ตัง้ แต่พวกเพิ่ นกล้า พวกหมู่กล้าเพิ่ นเคย ”
นอกจากนี้ในบางทีอ่ าจจะเชิญเทวดาและนางฟ้าองค์อ่นื ๆ ซึง่ จะพบชื่อตัวละครในวรรณคดีพน้ื บ้านของชาวอีสาน
เช่น เจ้าอินถวา พ่อศรีเมือง ท้าวผาแดง นางไอ่คา นางมณีจนั ทร์ ท้าวกาละเกด นางธรณี เป็ นต้นดังตัวอย่างเช่น “ คัน
ว่าท้าวผาแดงนางไอ่คา เจ้าซ้างน้าผู้อยู่ทางน้า ให้มาพร้อมดอกพรา่ กันเด้อผาแดงหล้าคนงามเนื้ อก่องเอ๊ย โอ๊ย
มณี จนั ทร์นาดน้ องตามก้อนอ้ายมา คันแม่นมาฮอตแล้วตีนถี่คือนกยาง คันแม่นมาฮอดแล้วตีนห่างคือนกคี ”
2. การวิ เคราะห์วจั นกรรมอ้อมจากบทเรียกขวัญในพิ ธีกรรมรักษาโรค
วัจนกรรมอ้อม หมายถึง ความหมายประจารูปภาษาของผู้พูด ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับความหมายที่เป็ นเจตนา
ทีแ่ ท้จริงของผูพ้ ดู การพูดลักษณะนี้ ผูพ้ ูดต้องการให้ผฟู้ งั ได้รบั ทราบถึงบางสิง่ บางอย่างทีม่ ากกว่ารูปภาษาที่ปรากฏโดย
ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์บทร้องเรียกขวัญผูป้ ว่ ย ซึง่ จะเลือกถ้อยคาทีเ่ ป็ นวัจนกรรมอ้อม โดยจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปประโยค (Form) และหน้ าที่ของประโยค (Function) กล่าวคือ วัจนกรรมตรงจะใช้รูปประโยคที่ทาหน้าที่ตรงตามรูป
ประโยค ขณะทีว่ จั นกรรมอ้อมจะใช้รปู ประโยคไม่ตรงตามเจตนาของผูพ้ ดู
โดยทัวไปในการสื
่
่อสาร ทัง้ ผู้พูดและผู้ฟงั สามารถเข้าใจความหมายกันได้ เพราะทัง้ ผู้พูดและผู้ฟงั ได้สรุปและตีความ
เรื่องราว โดยอาศัยสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ในขณะทีแ่ ม่เมืองผูเ้ ป็ นหัวหน้าหมอเหยาลาส่องตรวจดูอาการป่วยของคนไข้นัน้
จะมีประการใช้ประโยคคาถามต่าง ๆ ซึ่งเป็ นคาถามทีผ่ ู้ถามไม่ต้องการคาตอบ แต่ถามถึงสาเหตุท่ไี ปที่มาของความเจ็บไข้ของ
ผูป้ ่วย และบอกเจตนาทีถ่ ามนี้กเ็ พื่อจะขอร้องให้ผปู้ ่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยทางญาติพน่ี ้องผูป้ ่วยยินดีจะจัดหาเซ่นสังเวย
ตามความต้องการของผี เพื่อเป็ นการขอขมาลาโทษ ถ้อยคาแสดงคาถามนี้จงึ เป็ นการขอร้องให้ผที โ่ี กรธผูป้ ่วย แล้วมาเข้าสิงร่าง
ยินยอมยกโทษให้ และจัดเป็ นการใช้วจั นกรรมอ้อมในการพูดเพื่อขอต่อรองกับผี ซึง่ เป็ นการแสดงถึงความสุภาพและยกย่องต่อผี
เช่น “ อยากฮู้เด้... เพิ่ นมาแต่ทางเหรอ บอกข่อยนาเด้...มาทางภูแนวห้วย แนวคลองหนอน้าละบ่ มาทางภูผดั ฝ่ ายกา้
ถา้ นัน้ แม่นบ่น้อ เห็นอีนางเก็บดอกไม้ เลยแล่นลัดตามมาแม่นบ่ เจ้าอยากได้หอคา เป็ นบ่อนนาบ่อนอยู่ เอาจังใด
่ จัง่
สิ ถืกเจอตัวท่าน อยากได้หอคา หอแก้ว ซุกแนวซิ หาเห้อ เฮ็ดแนวเหรอซิ ถืกเจอ ป่ วยไข้ซิได้ คลายหายส่วงเด้อ”
คาพูดในลักษณะดังกล่าว เป็ นการใช้รูปประโยคคาถามแต่เจตนาเป็ นการบอกเล่า ลักษณะการใช้รูปประโยคดังกล่าวนี้
จัดเป็ นการใช้วจั นกรรมอ้อม ซึ่งจะพบในบทร้องเรียกขวัญเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยของหมอเหยาชาวผู้ไทย หรือในถ้อยคาปลอบ
ประโลมใจที่หมอเหยาใช้พูดกับผู้ป่วยขณะทาการรักษานัน้ ก็มีการใช้คาที่มคี วามหมายไม่สอดคล้องกับเจตนาของผู้พูด ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น “ ...ใจดีซะเด้ออ้าย ใจงามซะเด้อพี่ ใจดีจงั น้ าส่าง ใจงาม ๆ จังน้าออกบ่อ เจ้าอย่าใจบ่ตื่นสิ คือน้ า
ฮ่องไข จิ ตใจอ้าย ให้มนั มายคือเก่าอย่าคิ ดโศกเศร้าหมองเม้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวนี่ หว่านก้านก่องเสน่ หา ให้ได้โสภางาม
สิ ดงเดิ
ั ่ มดาเค้า” จากข้อความนี้ ผู้พูดกล่าว่า ขอให้ทาใจให้สบายนะ ทาจิตใจให้สดใสเหมือนน้ าจากบ่อ ทาจิตใจให้สบาย
เหมือนก่อนจะล้มปว่ ย พิจารณาความหมายแล้วถ้อยคานี้เป็ นการปลอบประโลมใจ แต่เมื่อดูจากรูปภาษาจะมีลกั ษณะเป็ นการสัง่
หรือขอร้องให้ผูป้ ่วยทาจิตใจให้สบาย อย่าคิดมาก จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ในทีส่ ุด ดังนัน้ ถ้อยคาทีห่ มอเหยาใช้น้ี จึงจัดเป็ น
การใช้วจั นกรรมอ้อม
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ภาพประกอบพิ ธีกรรมเหยารักษาโรค

ภาพที่ 1 หมอเหยาผูกแขนรับขวัญผูว้ จิ ยั

ภาพที่ 3 หมอเหยาร้องปลอบประโลมใจผูป้ ว่ ย

ภาพที่ 5 หมอเหยาทาพิธตี ดั เวรตัดกรรม

ภาพที่ 2 หมอเหยาทาพิธเี รียกขวัญกลับสูต่ วั ผูว้ จิ ยั

ภาพที่ 4 หมอเหยาและผูว้ จิ ยั หลังเสร็จพิธกี รรมสะเดาะเคราะห์

ภาพที่ 6 ผีฟ้าลงเทียม (เข้าสิง) ร่างหมอเหยา ออกมาฟ้อน
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วิ จารณ์ และสรุปผล
จากบทเรียกขวัญที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่า มีการใช้วจั นกรรมต่าง ๆ ครบทัง้ 5 ประการของ จอห์น อาร์. เซอร์ล
กล่าวคือ หมอเหยาจะเริม่ ด้วยการใช้วจั นกรรมปา่ วประกาศเชิญเทพยดาและ ผีบรรพบุรุษให้ลงมาจากสวรรค์เพื่อร่วมในการรักษา
ผูป้ ว่ ย มีการใช้วจั นกรรมวิเคราะห์สมุฏฐานของโรคเพื่อการตัดสินใจว่าจะรักษาอาการป่วยในครัง้ นี้หรือไม่ ในขณะรักษาโรค หมอ
เหยาจะใช้วจั นกรรมสัญญาเพื่อต่อรองให้ผีพอใจและยอมออกจากร่างไปในทีส่ ุดและวัจนกรรมทีใ่ ช้มากทีส่ ุดคือ วัจนกรรมแสดง
อารมณ์ความรู้สกึ โดยหมอเหยาจะแสดงความเห็นอกเห็นใจผูป้ ่วย มีการพรรณนาถึงสถานที่ขวัญไปอยู่เป็ นที่ไม่พงึ ไปอยู่ เมื่อ
ขวัญกลับมาขวัญจะได้กนิ อาหารทีบ่ ริบรู ณ์ทญ
่ี าติพน่ี ้องจัดเตรียมไว้ให้ และมีความสุขกับครอบครัวทีม่ พี ่อแม่ญาติพน่ี ้อง โดยจบ
ด้วยการอานวยพรให้มคี วามสุข ไม่เจ็บไม่ไข้ และมีอายุยนื นาน
การใช้วจั นกรรมต่าง ๆ ในคาเรียกขวัญนัน้ ผูว้ จิ ยั พบว่า ในบทเรียกขวัญเพื่อรักษาผูเ้ จ็บป่วยนัน้ จะมีการใช้ วัจนกรรม
ขอร้อง(Requesting) ซึ่งอยู่ในกลุ่มชี้นา (Directive) และวัจนกรรมสัญญา (Promising) ซึ่งอยู่ในกลุ่มผูกมัด (Commissives)
และวัจนกรรมขอโทษ (Apologizing) และขอบคุณ (Thanking) ซึ่งอยู่ในกลุ่มแสดงความรู้สกึ (Expressives) มีปรากฏอยู่ในทุก
บทร้องเรียกขวัญ ส่วนวัจนกรรมการขู่ (Threatening) พบน้อยทีส่ ดุ แทบจะไม่ปรากฏเลย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้พบว่า การใช้วจั นกรรมในบทเรียกขวัญเพื่อรักษาผูเ้ จ็บป่วยของชาวผูไ้ ทยเป็ นวิธกี ารรักษาทีใ่ ช้
คาพูดเพื่อพูดปลอบประโลมใจ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาษาทีม่ ผี ลต่อความรู้สกึ ของผูฟ้ งั เพราะเมื่อผู้ฟงั เกิดขวัญ
และก าลัง ใจ ก็ย่ อ มท าให้มีแ รงลุ ก ขึ้น มาต่ อ สู้ก ับ โรคภัย ไข้เ จ็บ ได้ต่ อ ไป อย่ า งไรก็ต าม การรัก ษาด้ว ยการเหยานี้
ผลการรักษาอาจจะไม่สาเร็จทุกรายไป กล่าวคือ ไม่ได้ทาให้คนป่วยหายป่วยได้ ซึง่ ทางการแพทย์แผนปจั จุบนั ก็มลี กั ษณะ
คล้าย ๆ กัน จากการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชดิ จะพบว่า หมอเหยานัน้ จะมีลกั ษณะพิเศษตรงทีจ่ ะเป็ นคนสูงอายุ ซึง่ มักจะมี
ประสบการณ์ในการดาเนินชีวติ ทาให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีพ่ บเห็นได้ว่ามีสาเหตุมาจากสิง่ ใด การใช้ คาพูด
ในการปลอบประโลมผูป้ ่วยนัน้ หากสังเกตให้ดจี ะพบว่า ทุกถ้อยคาล้วนมาจากประสบการณ์ทผ่ี ู้ทเ่ี ป็ นหมอเหยาพบมาใน
ชีวติ ทัง้ สิน้ ไม่ว่าจะเป็ นการอัญเชิญสิง่ ศักดิสิ์ ทธิมาช่
์ วยในการรักษา การอ้อนวอนขอร้องผีให้ช่วยรักษาคนป่วย การเจรจา
ต่อรองกับผี เพื่อให้ผพี อใจในคาสัญญาของหมอเหยาและญาติผปู้ ว่ ยว่าจะทาในสิง่ ทีผ่ ตี อ้ งการ การขอขมาลาโทษต่อผีทไ่ี ด้
ล่วงเกิน ขัน้ ตอนเหล่านี้ล้วนเป็ นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ่คอยควบคุมวิถีชวี ติ ของคนในชุมชนให้
ร่มเย็นเป็ นสุข
สาหรับข้อเสนอแนะ จากการวิจยั ในครัง้ นี้นัน้ หลังจากที่ผู้วจิ ยั ได้ออกเก็บข้อมูลภาคสนาม ทาให้ทราบว่า ยังมีคนไทย
กลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ เช่น กะเลิง กะโซ่ โย้ย ย้อ แสก ซึง่ อาศัยอยู่ปะปนกันในหมู่บา้ นต่าง ๆ คนเหล่านี้ลว้ นยังคงมีความเชื่อถือ
ศรัทธาในอานาจเหนือธรรมชาติทงั ้ สิน้ โดยเฉพาะการศึกษาความเชื่อเกีย่ วกับผี นับเป็ นเรื่องทีน่ ่ านามาศึกษาถึงลักษณะร่วมและ
ความแตกต่างว่า เพราะเหตุใดอานาจของสิง่ ลึกลับนี้จงึ มีอทิ ธิพลเหนือจิตใจของคนไทยในกลุ่มต่าง ๆ อยู่จนถึงทุกวันนี้ และยังคง
ใช้อานาจของผีในการรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยอยู่ จึงเป็ นสิง่ ที่น่านามาศึกษาเปรียบเทียบกัน รวมทัง้ การนาแนวคิดทฤษฎี
ทางด้านภาษาศาสตร์เกี่ยวกับชาติพนั ธุ์มาเป็ นเครื่องมือในการศึกษาความเชื่อที่แฝงมากับนิทานพื้นบ้านหรือวรรณคดีประจา
ท้องถิน่ ซึง่ สะท้อนถึงลักษณะร่วมกันของชาติพนั ธุไ์ ททีม่ อี ยู่ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศไทยในปจั จุบนั
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า พเจ้า ที่ม หาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตป ตั ตานี และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ สงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณในปจั จุบนั ) โดยเฉพาะอย่างยิง่ รศ.ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐา
นันท์ และ ผศ.ดร. สุรสิทธิ ์ ไทยรัตน์ ซึง่ เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ของข้าพเจ้าในระดับปริญญาเอก ทีค่ ณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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บทคัดย่อ

กระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยามีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน และเพื่อให้กระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยา
บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ และมีการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนใน
ทุกระดับ (ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย) โดยทําการศึกษาและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากคู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ประจําปี การศึกษา
2553-2555 รวมถึ ง ศึก ษาความสอดคล้ อ งกัน ของแผนปฏิบ ัติ ก าร แผนกลยุ ท ธ์ ภ าควิช าสรี ร วิท ยา แผนกลยุ ท ธ์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการพัฒนาแผนของภาควิชา
สรีรวิทยาดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเป็ นอย่าง
ยิง่ ระหว่างปรัชญา/ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยากับแผนกลยุทธ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และยังเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผลการศึก ษาครัง้ นี้ สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลของกระบวนการพัฒนาแผนของภาควิช า
สรีรวิทยาที่มคี วามสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทุกระดับขององค์กร และนํ าไปสู่การปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงานภายใน
ภาควิชาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ปณิธาน และปรัชญา ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่
กําหนดไว้

คําสําคัญ:

การวิเคราะห์ ความสอดคล้อง แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี แผนกลยุทธ์
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Abstract

The plan development process of Physiology Department followed the standard of the quality assurance
system in the first factor, indicator 1.1 the process of development plan. The correlation of plan of all levels
(department, faculty and university) was analyzed to close the achievement of the vision and becoming a more
efficient and effective department. We studied and collected the data of standard criteria of the quality assurance
system from the internal quality assurance manual, Self/Check Assessment Report in Academic Year 2011-2012
and analyzed the correlation of action plan and strategic plan of the Department of Physiology with the
strategic plan of Faculty of Medical Science and Naresuan University. The results showed the correlation of
philosophy/ commitment, vision, mission, annual action plan and strategic plan of the Department of Physiology
with the strategic plan of Faculty of Medical Science, Naresuan University that related with the standard criteria of
the quality assurance system.
The result of this study reflected the efficiency and effectiveness of plan development process of
Physiology Department that correlated and linked with the plans of all levels of the organization. This leaded to
all department divisions to take action in order to fulfill and achieve goals, missions, visions and philosophy of
department, faculty, and university.

Keywords:

Analysis, Correlation, Annual action plan, Strategic plan

บทนํา

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภารกิจ
หลักนัน้ จําเป็ นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี และแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชา ทีส่ อดคล้องและตอบสนองแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้
การดําเนินงานของภาควิชาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับและสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
ในการดําเนินงานของภาควิชาไปสู่แนวทางดังกล่าวข้างต้น จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องดําเนินการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น ประกอบกับป จั จุบนั และในอนาคตมีปจั จัย
ภายในและภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลง เช่น ด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศทีม่ แี นวโน้มแตกต่าง
กันมากขึน้ ความท้าทายของโลกาภิวฒ
ั น์ต่อการศึกษาทัง้ ในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้าย
ของนักศึกษาและบัณฑิตจากการรวมตัวของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ความมันใจของสั
่
งคมทีม่ ตี ่อสถาบันอุดมศึกษาใน
การจะพัฒนาองค์ความรูแ้ ละผลิตบัณฑิตทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึน้ ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันอุดมศึกษาในด้านข้อมูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนการเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่วมใน
ระบบอุ ด มศึก ษาที่ม ากขึ้น ซึ่ง ป จั จัย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ การจัด การอุ ด มศึก ษาทัง้ สิ้น ดัง นั น้ ใน
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของภาควิชาจึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งที่จ ะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องและ
ตอบสนองกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยนเรศวรในประเด็นสําคัญต่างๆ ทัง้ ปจั จัยภายในและ
ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนเป็ นกระบวนการหนึ่งทีจ่ ะทําให้การปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและถึงเป้าหมาย ประกอบกับจากการศึกษาและรับฟงั สรุปรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ภายใน คณะวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ปี ก ารศึก ษา 2555 มีข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน
ปี การศึกษา 2555 เสนอแนะให้ภาควิชาควรมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน ทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี แผนกล
ยุทธ์ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย และสืบเนื่องจากรายงานการวิจยั สถาบันเรื่อง “ศึกษากลวิธกี ารพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าํ หนด” ของผูศ้ กึ ษา ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นัน้ พบว่า ภาควิชาสรีรวิทยา มี
แนวทางในการดําเนิ นการเพื่อ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประกัน คุณภาพการศึกษาที่กําหนด 3 แนวทาง ได้แ ก่
แนวทางที่ 1 มีการปรับแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ ปรับตัวชีว้ ดั และเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ทงั ้ 5
ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ แนวทางที่ 2 ปรับเพิม่ โครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ 2556 (ซึง่ อยู่ในวงรอบปี
การศึก ษา 2555) และสุด ท้า ย การสนับสนุ น ให้บุคลากรสายสนับ สนุ นซึ่งรับผิด ชอบในการจัดทําการประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษาร่ ว มกับ คณาจารย์ใ นภาควิช าฯ จัด ทํา วิจยั สถาบันด้า นการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาและมีการเผยแพร่ ใ ห้
หน่ วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการการดําเนินงานของภาควิชาสรีรวิทยาโดยใช้กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถพัฒนาการดําเนินงานได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนอันจะเป็ นปจั จัยหลักในการพัฒนาการวิจยั สถาบันและการจัดทําข้อมูล
การประกันคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และผูศ้ กึ ษาได้มขี อ้ เสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไปไว้ คือ จะดําเนินการวิจยั พัฒนาต่อ
ยอดงานวิจยั ดังกล่าว โดยจะทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบตั กิ ารและแผนกลยุทธ์ของภาควิชาสรีรวิทยา
(ธัญวรัตม์ กระจ่าง. 2556 : 747-753) [ 4 ] เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นการดําเนินงานของภาควิชาว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ อย่างไร อันจะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสูงสุดคือ “ คุณภาพการศึกษา ”
โดยภาระงานหนึ่ งของตํา แหน่ งผู้ประสานงานภาควิชาสรีร วิท ยา คณะวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ คือ งานด้า น
นโยบายและแผน โดยร่วมมือและประสานงานกับหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี จัดทํา
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชาในแต่ละปี งบประมาณ งานด้านการจัดโครงการ/ กิจกรรมภาควิชา โดยดําเนินการบริหาร
จัดการและประสานงานกับคณาจารย์ข องภาควิชา หน่ วยงานภายในและภายนอกในการดําเนินการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบ ัติก ารให้บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีกํ า หนด งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ดํา เนิ น การร่ ว มมือ และ
ประสานงานจัดทํา CAR/SAR ของภาควิชา และอื่นๆ ทีเ่ ป็ นภารกิจของภาควิชา ดังนัน้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงาน
ของภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการทาง
วิชาการแก่สงั คม และการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ว่าบรรลุตาม
ภารกิจหลักและมีความสอดคล้อง ตลอดจนตอบสนองแผนกลยุทธ์ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย หรือไม่ อย่างไรจึง
ทําให้ผศู้ กึ ษาดําเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ 2556 กับแผนกลยุทธ์ภาควิชา
สรีรวิทยา แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีใ่ ช้เป็ นแนวทางการดําเนินงาน
อยู่ในปจั จุบนั ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากผลการวิเคราะห์พบว่ามีความสอดคล้องที่ต่างกันออกไปใน
ประเด็นสําคัญก็อาจพิจารณาดําเนินการทบทวนหรือปรับแผนกลยุทธ์ของภาควิชาให้มคี วามสอดคล้องมากยิง่ ขึน้ เพื่อให้เกิด
การปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและถึงเป้าหมายเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับ (เสถียร คามีศกั ดิ.์
2555 : 6) [ 9 ] การเลือกเรื่องทํางานเชิงวิเคราะห์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ต้องเลือกเรื่องจากงานที่
ปฏิบตั ปิ ระจําก่อนลําดับแรก โดยการศึกษาค้นคว้าจากรายงานประจําปี รายงานการประชุม จากการตรวจประกันคุณภาพ
นํามาทําการศึกษาวิเคราะห์หาคําตอบนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องนัน้
จากที่ก ล่าวข้า งต้น แสดงให้เ ห็น ถึงความจํา เป็ นในการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษา และการปรับ กลยุทธ์ในการ
ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณภาพสูงยิง่ ขึน้ สร้างความมันใจผู
่ ใ้ ช้
บัณฑิต ทัง้ ยังเป็ นการป้องกันการจัดการศึกษาทีด่ ้อยคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบตั กิ าร กับ
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แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยาแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้เห็น
ถึงความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ และให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและถึงเป้าหมายเดียวกัน ทัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาจักนําผลจากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาสรีรวิทยาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ 2556 กับแผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เพื่อ ให้ก ระบวนการพัฒนาแผนของภาควิช าสรีรวิทยาดํา เนิ นการเป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา ระดับ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. 2553 ขององค์ป ระกอบที่ 1 ด้า นปรัช ญา ปณิ ธ าน
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ในตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
3. เพื่อนํ าผลการวิเคราะห์จากรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องฉบับนี้ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาแผนของ
ภาควิชาสรีรวิทยาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานภายในภาควิชา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ของภาควิชาและคณะทีว่ างไว้
วิ ธีการศึกษา
ทําการศึกษาและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา จากคู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ประจําปี การศึกษา
2553 - 2555 รวมถึงศึกษาแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี 2556 แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา ยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2553-2557) และยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2552-2556) ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร และศึกษาผลงานวิเคราะห์และงานวิจยั ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา และด้านนโยบายและแผน ตลอดจนการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน นอกจากนี้ได้ศกึ ษา
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่แนวคิดเรื่องการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี แนวคิดเรื่องการจัดทําแผน
กลยุทธ์/แผนยุทธ์ศาสตร์ แนวคิด Balanced Scorecard แผนทีเ่ ชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) และการวิเคราะห์สภาพ
องค์กร (SWOT Analysis)
จากนัน้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณ ภาพจากเอกสารแผนปฏิบตั ิก าร แผนกลยุท ธ์ ของภาควิช าสรีรวิทยา
แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนํ าข้อมูลที่ได้มาทําการ
วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายถึงความ
สอดคล้องของ แผนปฏิบตั กิ าร แผนกลยุทธ์ ของภาควิชาสรีรวิทยากับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีใ่ ช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานอยู่ในปจั จุบนั ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาสรีรวิทยา กับยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2553-2557)
และยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร(พ.ศ.2552-2556) พบว่ามีความสอดคล้องกัน
และมีความเชื่อมโยงกันเป็ นอย่างยิง่ ตลอดจนมีความคลอบคลุมกับทุกพันธกิจและสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ส่วนผลจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ แผนปฏิบตั กิ าร แผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยากับแผนกลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า โครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี พ.ศ.2556 ทุก
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โครงการ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเป็ นอย่างยิง่ กับทุกแผนกลยุทธ์ โดยครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของทัง้
ระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย อีกทัง้ สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์นิสติ 5 ก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่
ั
เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวติ เก่งพิชติ ปญหา รวมถึงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจัด
โครงการ และ KPI อีกทัง้ สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ.
ทุกโครงการ รายละเอียดความสอดคล้องของทุกแผน ดังนี้
ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของ แผนปฏิ บตั ิ การประจําปี 2556 (โครงการ สร.101/56, 201/56 และ 202/56)
แผนกลยุ ท ธ์ ภ าควิ ช าสรี ร วิ ท ยากับ แผนกลยุ ท ธ์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ และแผนกลยุ ท ธ์
มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์
โครงการตาม
องค์ประกอบการ
แผนปฏิ บตั ิ การ
ประกันคุณภาพ
คณะ
พันธกิ จ
มหาวิทยาลัย
ภาควิชา
ประจําปี งบประมาณ
การศึกษาตาม
วิ ทยาศาสตร์
นเรศวร
สรีรวิ ทยา
2556
เกณฑ์ สกอ.
การแพทย์
-การผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร 101/56
องค์ประกอบที่ 1
-การวิจยั
กลยุทธ์ท่ี 4.2 กลยุทธ์ท่ี 4.2
กลยุทธ์ท่ี 4.2
โครงการติดตามแผนกล ตังบ่งชี้ 1.1
-การบริการ
มาตรการ 4.2.1 มาตรการที่ 4.2.4 มาตรการที่ 4.2.2 ยุทธ์และจัดทํา
วิชาการแก่สงั คม
และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
2557 ภาควิชาสรีรวิทยา
-การทํานุบาํ รุง
กลยุทธ์ท่ี 4.3
ศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ 4.3.1
-การผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร.201/56
องค์ประกอบที่ 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1 กลยุทธ์ท่ี 1.1
กลยุทธ์ท่ี 1.3
โครงการแลกเปลีย่ น
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
มาตรการ
เรียนรูด้ า้ นการเรียนการ ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.7
มาตรการที่ 1.1.1 มาตรการที่
2.1.2, 2.1.5
สอน ภาควิชาสรีรวิทยา
1.3.1, 1.3.2
กลยุทธ์ท่ี 2.2
มาตรการ
2.2.2, 2.2.7
กลยุทธ์ท่ี 2.4
มาตรการ 2.4.2
-การผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร.202/56
องค์ประกอบที่ 2
-การวิจยั
กลยุทธ์ท่ี 1.1 กลยุทธ์ท่ี 2.2
กลยุทธที่ 2.2
การสร้างเครือข่ายความ ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
มาตรการที่
มาตรการที่ 2.2.2 มาตรการที่ 2.2.2 ร่วมมือระหว่างภาควิชา
1.1.4
กับหน่วยงานภายนอก
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ตารางที่ 2 ความสอดคล้องของ แผนปฏิ บตั ิ การประจําปี 2556 (โครงการ สร.301/56, 401/56, 601/56
และ 901/56) แผนกลยุทธ์ภาควิ ชาสรีรวิ ทยากับแผนกลยุทธ์คณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
และแผนกลยุทธ์มหาวิ ทยาลัยนเรศวร

พันธกิ จ
-การผลิตบัณฑิต
-การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

-การผลิตบัณฑิต
-การวิจยั
-การบริการวิชาการ
แก่สงั คม
การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์
คณะ
มหาวิทยาลัย
ภาควิชา
วิ ทยาศาสตร์
นเรศวร
สรีรวิ ทยา
การแพทย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
กลยุทธ์ท่ี 2.1
กลยุทธ์ท่ี
กลยุทธ์ท่ี 5.1,5.2
มาตรการที่ 5.1.1,
มาตรการ 2.1.2 5.1,5.2,5.3
กลยุทธ์ท่ี 2.3
5.2.1
มาตรการที่
มาตรการ 2.3.3
5.1.1,5.2.1,5.3.1
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 1.1
กลยุทธ์ท่ี 2.1
กลยุทธ์ท่ี 2.2
มาตรการ 1.1.4, มาตรการที่ 2.1.1 มาตรการที่ 2.2.1
1.1.5
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 3.1
กลยุทธ์ท่ี 3.1
กลยุทธ์ท่ี 2.1
มาตรการที่ 3.1.1 มาตรการที่ 3.1.1
มาตรการ 2.1.2,

โครงการตาม
แผนปฏิ บตั ิ การ
ประจําปี งบประมาณ
2556
สร.301/56
โครงการพัฒนากิจกรรม
นิสติ บัณฑิตศึกษา
ภาควิชาสรีรวิทยา

องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 ตัว
บ่งชีท้ ่ี 2.7
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.8
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2

สร.401/56
การบูรณาการงานวิจยั การ
เรียนการสอน และบริการ
วิชาการ ภาควิชาสรีรวิทยา

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.7
องค์ประกอบที่ 3: ตัว
บ่งชีท้ ่ี 3.1

สร. 601/56
โครงการทําบุญอุทศิ ส่วน
กุศลให้สตั ว์ทดลอง

องค์ประกอบที่ 2 ตัว
บ่งชีท้ ่ี 2.7

2.1.6

-การผลิตบัณฑิต
-การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
-การผลิตบัณฑิต
-การวิจยั
-การบริการวิชาการ
แก่สงั คม
-การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1
มาตรการที่ 3.1.4
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ยุทธ์ท่ี 2.3
กลยุทธ์ท่ี 5.2
มาตรการ 2.3.3 มาตรการที่ 5.2.1
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2
มาตรการ 4.2.5

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2
มาตรการที่ 4.2.4

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
กลยุทธ์ท่ี 5.1
มาตรการที่ 5.1.1,
5.1.2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.1
มาตรการที่
4.1.1
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สร. 901/56
องค์ประกอบที่ 9
โครงการจัดทํารายงานการ ตัวบ่งชีท้ ่ี 9.1
ประเมินตนเอง (SAR/CAR
On-Line) และ YAR ภาควิชา
สรีรวิทยา ประจําปี การ
ศึกษา 2555

โครงการตาม
แผนปฏิ บตั ิ การ

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการองค์ก ร
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
โครงการที่ 1 และ 7

แผนกลยุทธ์ภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนกลยุทธ์ภา
คณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการติ ดตามแผน
กล ยุ ท ธ์ แ ล ะ จั ด ทํ า
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
2557 (สร.101/56)
โครงการที่ 1

แผนกลยุทธ์ภา
ควิ ชาสรีรวิ ทยา

แผนภูมิที่ 1 สรุปความสอดคล้องของแผนปฏิ บตั ิ การ แผนกลยุทธ์ภาควิ ชาสรีรวิ ทยา แผนกลยุทธ์คณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
โครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ า้ นการเรียน
การสอน ภาคสรีรวิทยา
(สร.201/56)
โครงการที่ 2

พัฒ นาประสิท ธิภ าพ
การ บริ ห าร จั ด ก าร
องค์กร
โครงการที่ 1 และ 7

พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ม ี
ระบบการบริห ารและการจัดการที่
ยึดมั ่นในธรรมาภิบาลทีต่ รวจสอบได้
ทุกระดับ และทุกหน่ วยงาน
โครงการที่ 1 และ 7

โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่ วมมือระหว่ าง
ภาควิชากับหน่ วยงาน
ภายนอก (สร.202/56)
โครงการที่ 3

พัฒ นาหลัก สู ต รและ
การจัด การเรีย นการ
สอน เพื่อผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ุณภาพ
โครงการที่ 2

พัฒ นาหลัก สู ต รและ
การจัด การเรีย นการ
สอน เพื่อผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี ุณภาพ
โครงการที่ 2

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต
บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
สรีรวิทยา (สร.301/56)
โครงการที่ 4

พัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
สังคม และเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและสากล
โครงการที่ 3 และ 5

พัฒ นาคุ ณ ภาพการ
วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ ผลงานวิจยั
ต่อชุมชนและสังคม
โครงการที่ 3 และ 5

พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มรี ะบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ มีขดี ความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงาน
ระดับแนวหน้ าของประเทศ และได้รบั ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่ า
เกณฑ์เฉลีย่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอตั ตลักษณ์ 5 เก่ง
โครงการที่ 2 4 5 และ 6

โครงการบูรณาการงานวิจยั
การเรี ย นการสอน และ
บริ การวิ ชาการ ภาควิ ช า
สรีรวิทยา (สร.401/56)
โครงการที่ 5

โ ค ร ง ก า ร ทํ า บุ ญ
อุ ทิ ศ ส่ ว น กุ ศ ล ใ ห้
สัตว์ทดลอง
(สร.601/56)
โครงการที่ 6

พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริ ก ารวิ ช าการและ
บู ร ณาการความรู้ สู่
ชุมชนและสังคม
โครงการที่ 5

พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่
ชุมชนและสังคม
โครงการที่ 5

พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นเรศวรให้มชี ่อื เสียงด้าน
การวิจ ัย ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
โครงการที่ 3 และ 5

โครงการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR/CAR On-Line) และ
YAR ภาควิชาสรีรวิทยา ประจําปี
การศึกษา 2555 (สร.901/56)
โครงการที่ 7

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการ
อนุ รั ก ษ์
สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูม ิ
ั
ปญญาไทยและท้
องถิน่
โครงการที่ 4 และ 6

พัฒนาและบูรณาการกิจกรรมนิสติ กับ
การทานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 4 และ 6

พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มรี ะบบความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยังยื
่ นให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
จากการประสานประโยชน์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
โครงการที่ 5

สรุปผลและอธิ ปรายผล

จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจแผนกลยุทธ์ของภาควิชาสรีรวิทยา
กับยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2553-2557) และยุทธศาสตร์ของ
กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร(พ.ศ.2552-2556) พบว่ามีความสอดคล้องกันและมีความเชื่อมโยง
กันเป็ นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความคลอบคลุมกับทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับจุดเน้ นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทําให้
กระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ขององค์ประกอบที่ 1 ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ในตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน[ 8 ] และในส่วนของการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ แผนปฏิบตั กิ าร แผนกล
ยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยากับแผน กลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า โครงการ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี พ.ศ.2556 ทุกโครงการ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเป็ นอย่างยิง่ กับทุกแผนกลยุทธ์ โดย
ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของทัง้ ระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย อีกทัง้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสติ 5 ก ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวติ เก่งพิชติ ปญั หา รวมถึงวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการจัดโครงการ และ KPI อีกทัง้ สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ทุกโครงการ นอกจากนี้ ภาควิชาสรีรวิทยาได้นําผลจากรายงานการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องฉบับนี้ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และ
นําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานภายในภาควิชาให้บรรลุเป้าหมายตามตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ปณิธาน
และปรัชญา ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยทีก่ ําหนดไว้ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาได้จดั ทําแผนพัฒนา แนวปฏิบตั ิ
และกิจกรรมการดําเนินงานในการบริหารจัดการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจําปี งบประมาณ 2556 นําเสนอที่ประชุมภาควิชาสรีรวิทยาเพื่อให้บุคลากรรับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในแนวปฏิบตั ฯิ และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อขอความเห็นชอบและ
นําไปใช้ในการบริหารงานของภาควิชาต่อไป
กระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาดําเนินการตามเกณฑ์ม าตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา/ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี แผนกล
ยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยากับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทุกแผนมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเป็ นอย่างยิง่ และเชื่อมโยงกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ
แนวคิดของ รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย[ 7 ] กล่าวคือ การทีอ่ งค์กรจะดําเนินการไปสู่ความสําเร็จได้ จําเป็ นต้องมี
วิธกี ารบริหารยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีตวั ชีว้ ดั ความสําเร็จทีช่ ดั เจน การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มี
ทิศทางมีกระบวนการทํางานทีช่ ดั เจน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกระดับในองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดํารงอยู่ได้
ในอนาคต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็ นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กรและทําให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาวได้ ส่วน “การวางแผนกลยุทธ์” นัน้
เป็ นกระบวนการกําหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถที าง (Means) เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายนัน้ ทัง้ นี้ การวางแผนกลยุทธ์จาํ เป็ นต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบตั กิ าร นอกจากนี้ ภาควิชาสรีรวิทยาได้นําผล
การวิเ คราะห์จ ากรายงานการวิเ คราะห์ค วามสอดคล้อ งไปใช้ใ นกระบวนการพัฒ นาแผนของภาควิช า โดยได้จ ัด ทํา
แผนพัฒนาแนวปฏิบตั แิ ละกิจกรรมการดําเนินงานในการบริหารจัดการ ภาควิชาสรีรวิทยา ประจําปี งบประมาณ 2556 ทัง้ นี้
เพื่อให้แผนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาหรือปรับแผนของ
สถาบันเพื่อให้เกิดความสอดคล้อ งและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. กําหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1 ด้าน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนของสถาบัน [ 8 ] อย่างไรก็ตาม
แม้ในประเด็นทีม่ คี วามสอดคล้องแล้วก็ตาม หากสถาบันพิจารณาเห็นว่าควรมีการพัฒนาหรือปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
ใหม่กส็ ามารถกระทําได้ และผลจากการศึกษาทําให้ภาควิชาสรีรวิทยา ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สําหรับปี
การศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ และผลจากการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ 2556 ในประเด็นผลสัมฤทธิ ์ของ KPI ตามโครงการ และได้มกี ารจัดทํา
SWOT Analysis ทุกโครงการ ทําให้ได้ขอ้ มูลในเชิงประจักษ์ทงั ้ ด้านจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) สําหรับใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทําโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ
2557 โดยดําเนินการปรับเพิม่ และลดโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานของภาควิชาฯ ครบทัง้ 4 พันธกิจ

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
แนวนโยบายและแผนกลยุ ทธ์
ในการบริ หารและพัฒนา
คณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่ วงปี
พ.ศ.2553-2557(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556)

กรอบนโยบายและแผนกลยุ ทธ์
สู่เป้ าหมายและแผนการดําเนิ นงานช่ วงปี
พ.ศ.2552-2 556 มหาวิ ทยาลัยนเรศวร

กระบวนการพัฒนา
การแปลงแผน และการปรับแผน
ภาควิ ชาสรีรวิ ทยา
คณะวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์
ภาควิชาสรีรวิ ทยา ในช่วงปี
พ.ศ. 2555-2559 ฉบับปรับปรุง

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการตามแผนปฏิ บตั ิ การประจําปี
ภาควิชาสรีรวิ ทยา

กรอบแนวคิดในการวิจยั
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จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ั ย พบว่ า กระบวนการพั ฒ นาและการปรั บ แผนภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริม่ ต้นจากการศึกษาและยึด ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ส่เู ป้าหมายและแผนการ
ดําเนินงานช่วงปี พ.ศ.2552-2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร [6] แนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงปี พ.ศ.2553-2557(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) [1] และแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์
ภาควิชาสรีรวิทยา ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2555) [5] เพื่อจัดทําและดําเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี 2556 ภาควิชาสรีรวิทยา[2] โดยให้ทุกส่วนมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันทัง้ ระดับภาควิชา
คณะและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ สกอ. นับได้ว่ากระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชาสรีรวิทยาดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ขององค์ประกอบที่ 1 ด้านปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ในตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน[7] ทัง้ นี้ผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมนําไปสู่
เป้าหมายตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของค์กร สิง่ สําคัญเหนืออื่นใดกระบวนการพัฒนาแผน
เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณภาพสูงยิง่ ขึน้ สร้างความมันใจผู
่ ใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทัง้ ยังเป็ น
การป้องกันการจัดการศึกษาทีด่ อ้ ยคุณภาพ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์จากรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องฉบับนี้ได้
ใช้ใ นกระบวนการพัฒ นาแผนของภาควิช าสรีร วิทยาให้ม ีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลมากยิ่ง ขึ้น อัน จะนํ า ไปสู่ก าร
ปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานภายในภาควิชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ของภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยทีว่ างไว้

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้

ผลจากการศึกษาทําให้ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแผนพัฒนาคุณภาพ ปี การศึกษา 2556
นอกจากนี้ผลการวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา แนวปฏิบตั แิ ละกิจกรรมการดําเนินงานในการ
บริหารจัดการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี งบประมาณ 2557
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บทคัดย่อ
การสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม เป็ นการ
สารวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ตามระดับ “พออยู่ พอกิน”, ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มังมี
่
ศรีสุข ” เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาเก็บลงฐานข้อมูล มายเอสคิวเอล
พร้อมทัง้ สร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อแสดงข้อมูลให้ผทู้ ส่ี นใจได้ทาการศึกษา ซึง่ สามารถระบุตาแหน่ ง ของสถานทีใ่ นการ
ติดต่อประสานงานในลักษณะแผนทีภ่ ูมศิ าสตร์ เพื่อช่วยลดเวลาในการหาข้อมูลเบือ้ งต้น ผลการวิจยั พบว่า การสารวจและ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม มีผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =3.99, SD 0.02)
คาสาคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์

Abstract
This research A Survey and Development of Geographic Information System of Sufficiency Economy
Learning Resources in Nakhon Pathom Province aims to Survey, collection and storage of sufficient village
economy data. For data analysis and learning resources for database design and data collection. Have doing
data analysis and saved to the database through the information system for data storage and create a Web
application for display information, geographic location on the map. The research results showing the system of
capability is good ranking ( X =3.99, SD 0.02).
Key words: Sufficient economy, Nakhon Pathom Province , Geographic Information System
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บทนา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราชดาริช้แี นะแนวทางการ
ดาเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้ แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และ
ความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ดังพระราชดาริทว่ี ่า “...การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องทาตามลาดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐานคือ ความพอ
มี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ ท่ปี ระหยัดแต่ ถูกต้องตา มหลักวิชาการ
เมื่อได้พน้ื ฐานความมันคงพร้
่
อมพอสมควร และปฏิบตั ิได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจ
ขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยลาดับต่อไป”
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีพ่ ระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็ น
แนวคิด ที่ตัง้ อยู่บ นรากฐานของวัฒ นธรรมไทย เป็ น แนวทางการพัฒ นาที่ตัง้ บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความ
ไม่ประมาท คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุม้ กันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรูแ้ ละคุณธรรม เป็ น
พืน้ ฐานในการดารงชีวติ ทีส่ าคัญจะต้องมี “สติ ปญั ญา และความเพียร” ซึง่ จะนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวติ อย่าง
แท้จริง
พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลักแต่
เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปญั หาได้ จึงทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้นื ฐาน
ความมันคงพร้
่
อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สงู ขึน้
ซึง่ หมายถึง แทนทีจ่ ะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนาการพัฒนาประเทศ ควรทีจ่ ะสร้างความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจพืน้ ฐานก่อน นันคื
่ อ ทาให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่พอมีพอกินก่อน เป็ นแนวทางการพัฒนาทีเ่ น้นการกระจาย
รายได้ เพื่อสร้างพืน้ ฐานและความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จโดยรวมของประเทศ ก่อนเน้นการพัฒนาในระดับสูงขึน้ ไป ทรงเตือน
เรื่องพออยู่พอกิน ตัง้ แต่ปี 2517 คือ เมื่อ 30 กว่าปี ทแ่ี ล้ว แต่ทศิ ทางการพัฒนามิได้เปลีย่ นแปลง [2]
จากพระราชดาริดงั กล่าวจังหวัดนครปฐมได้มกี ารน้อมรับพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาใช้กบั
จังหวัดนครปฐมดังคากล่าวของ นางวารุณี พงษ์ศวิ าภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หลัง การประชุมคณะทางาน
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครปฐม ทีว่ ่า
การดาเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง ปี 2555 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนตามหลักการพัฒนาชุมชนและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุ นให้มกี ารบูรนาการร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน ภาคีการพัฒนาของหน่ วยราชการ องค์กรปกครองท้องถิน่ ผูน้ าท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้า น
ตลอดจนการสร้างและต่อยอดกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มอี งค์ประกอบการพัฒนาครอบคลุมด้านต่ างๆ
ได้แก่ ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สามารถ
จัดการความรูแ้ ละพัฒนาเครือข่ายการเรียนรูใ้ นกระบวนการบริหารจัดการชุมชนและเป็ นตัวอย่าง เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินของกระทรวงมหาดไทย การประกาศเป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยให้จงั หวัด
ดาเนินการจัดระดับหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงทีผ่ ่านเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั 6x2 เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน”, ระดับ “อยู่ดี
กินดี” และระดับ “มังมี
่ ศรีสขุ ” รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวอีกว่า ในปี 2555 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ต้อง
ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้คอื หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555 ต้องเป็ นหมู่บา้ นทีไ่ ม่เคยได้รบั งบประมาณจากรมการพัฒนาชุมชนอาเภอละ 1 หมู่บา้ น
รวม 7 หมู่บ้าน สาหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552-2554 เป็ นหมู่บ้านทีไ่ ด้รบั งบประมาณสนับสนุ นจาก
กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการพัฒนาและประกาศเป็ นหมู่บา้ นต้นแบบของจังหวัดมาแล้วมีจานวน 23 หมู่บา้ น รวม
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เป็ น 30 หมู่บ้าน ที่ต้องมีการดาเนินการติดตามประเมินผลและสนับสนุ นการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เพื่อให้หมู่บา้ นเหล่านัน้ มีความเป็ นอยู่ ระดับ “พออยู่ พอกิน”, ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มังมี
่ ศรีสขุ ” ตลอดไป [4]
จากโครงการหมู่บา้ นพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง มี
การจัดเก็บอยู่ค่อนข้างน้อย ซึง่ เป็ นการยากทีห่ มู่บา้ นอื่นหรือผูท้ ส่ี นใจจะทาการศึกษาเพื่อนาไปเป็ นตัวอย่างไปปรับใช้กบั
ชุมชนของตน และหากต้องการข้อมูลที่เพิ่มมากขึน้ จาเป็ นจะต้ องเดินทางไปยัง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนโครงการหมู่บา้ นพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง การสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม ได้มกี ารสารวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ที่เกีย่ วกับ หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ตามระดับ “พออยู่ พอกิน”, ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มังมี
่ ศรีสขุ ” โดยเก็บข้อมูลจากสถานทีจ่ ริง และประชาชนทีอ่ ยู่ใน
หมู่บา้ นนัน่ มาเก็บลงฐานข้อมูล มายเอสคิวเอล พร้อมทัง้ สร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อทาการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทีเ่ รา
สร้างขึ้น มาทาการแสดงผลให้ผู้ท่สี นใจได้ทาการศึกษา อีกทัง้ ยังสามารถเผยแพร่ขอ้ มูล ระบุตาแหน่ ง ของบุคคลหรือ
สถานทีใ่ นการติดต่อประสานงานในลักษณะแผนทีภ่ ูมศิ าสตร์ เพื่อช่วยลดเวลาในการหาข้อมูลเบือ้ งต้นได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาและสารวจข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จังหวัดนครปฐม
2.เพื่อ จัด ท าฐานข้อ มูลสารสนเทศ และแผนที่ภู มิศาสตร์ เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพีย งต้น แบบ จัง หวัด
นครปฐม

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรู้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
นครปฐม ได้แก่ แบบสารวจหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็ นแบบสารวจเพื่อเก็บข้อมูลของหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงใน
แต่ละระดับ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นจริงทีส่ ดุ โดยจัดเก็บในเรื่องของรายละเอียดของหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงเช่น
ชื่อหมู่บา้ น สถานทีต่ งั ้ ประวัตกิ ารก่อตัง้ ผลิตภัณฑ์ของหมู่บา้ น ปญั หาและแนวทางแก้ไขของหมู่บา้ น เป็ นต้น
แบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นแบบประเมินทีใ่ ช้ในการวัดประสิทธิภาพของระบบ ทัง้ ใน
ด้านการใช้งาน และด้านความปลอดภัยของระบบ โดยจัดให้มกี ารประเมินออกเป็ น 2 ช่วงคือ การทดสอบในช่วงแอลฟา
(Alpha Testing) ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทาการทดสอบระบบ แล้วนาระบบกลับไปแก้ไข การทดสอบช่วงเบต้า (Beta Testing) ให้
ผูใ้ ช้งานทัวไปท
่ าการทดลองใช้ระบบและทาการประเมินระบบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
วิธกี ารศึกษา การสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม
มีขนั ้ ตอนวิธกี ารศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
1. ขัน้ ตอนและวิธกี ารดาเนินการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจยั ทาการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ โดยศึกษาจาก ตารา เอกสาร สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ
และการค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ เอกสารงานวิจยั และตัวอย่างงานวิจยั เช่น
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ได้อภิปรายถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ความเป็ นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานให้ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็ นกรอบในการทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ปรัชญาได้รบั การยอมรับและนาไปใช้อย่างกว้างขวางเพราะนอกจากจะเป็ นแนวทางแก้วกิ ฤติ
ยังช่วยแก้ปญั หาระดับโครงสร้างจากความไม่สมดุลจากการพัฒนาในอดีต
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เป้าหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ น สามารถรับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายในได้เป็ น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักทางสายกลาง ปรัชญามีองค์ประกอบคือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีเ งื่อนไขพื้นฐาน คือความรู้และ
คุณธรรม
ความเข้าใจใน 3 องค์ประกอบ และ 2 เงื่อนไข ที่ประกอบเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะทาให้ผู้นาไปใช้มีความ
ชัดเจนในการประยุกต์ สามารถปรับใช้ได้กบั บริบททีแ่ ตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน ทา
ให้การขับเคลื่อนมีพลัง และเมื่อนาไปใช้ในการบริหารการพัฒนาในทุกระดับ สังคมไทยก็จะมีวิ ถีการพัฒนาที่สมดุลและ
ยังยื
่ น [1]
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา การศึกษาการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อย่างมีส่วนร่วม
กรณีศกึ ษาบ้านหนองสนิท หมู่ท่ี 9 ตาบลหนองสนิท อาเภอจอมพระ จังหวัดสุริ นทร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์
ชุม ชนและก าหนดแผนปฏิบ ัติการในการพัฒนาหมาบ้าน เพื่อ ศึก ษาการขับ เคลื่อ นการดาเนิน งานพัฒ นาหมู่บ้า นและ
เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบ ัตกิ ารแบบมีส่วน
ร่วม(Participatory Action Research : PAR) ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 ระยะ คือ (1) การศึกษาสถานการณ์การ
ดาเนินงาน ปญั หา อุปสรรคและความสนใจของครัวเรือน/ชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้เทคนิค,แผนทีค่ วามคิด(Mind Mapping) (2) การวิเคราะห์เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินงานการพัฒนาตนเองของ
ครัวเรือน/ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) (3)
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารและ (4) ประเมินและจัดทารายงานผลการวิจยั ผลการศึกษา พบว่า
1. การวิเ คราะห์ชุม ชนและกาหนดทิศ ทางในการพัฒนาหมู่บ้า นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูลสินทรัพย์ชุมชน พบว่า หมู่บา้ นมีจานวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 174 ครัวเรือนประชากร จานวน 864 คน สินทรัพย์
ระดับบุคคล ที่มีความเชี่ยวชาญ และชานาญ ได้แก่ความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาโรคแผนโบราณ มีความชานาญ
ทางด้านดนตรีพ้นื บ้าน(วงมโหรี) การประกอบอาชีพ ผู้นาการพัฒนา(สตรี,คนสูงอายุ,เยาวชน) งานฝี มอื และวัฒนธรรม
พืน้ บ้าน สินทรัพย์เชิงสถาบัน ประกอบด้วยข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆ ที่มคี ่าในชุมชน เช่นข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ ,สังคม,
วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา,การศึกษา ได้แก่ วัดจานวน 2 วัด ,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองสนิท,โรงเรียนบ้านหนองสนิท, ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ่มผูส้ งู วัย, สถานีอนามัย, ห้องสมุด จานวน 3 แห่ง สินทรัพย์เชิงองค์กร
ได้แก่ธุรกิจขนาดเล็กประกอบด้วย โรงสีขา้ วชุมชน,ประปาหมู่บา้ น,รถไถนัง่ ขับ,รถเกีย่ ว/นวดข้าว และศูนย์สาธิตการตลาด
ธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาทาสี ธุรกิจในครอบครัว ได้แก่ ค้าขาย จานวน 8 ครัวเรือน ทาการเกษตร(เลี้ยง
จิง้ หรีด เลีย้ งปลา) จานวน 3 ครัวเรือน/กลุ่มองค์กรชุมชน จานวน 22 กลุ่ม สินทรัพย์เป็ นหน่วยงานาราชการ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบล สถานีอนามัย ศูนย์เรียนรู้ (CIT) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สินทรัพย์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่
การเกษตรทัง้ หมด 1,540 ไร่ บ่อบาดาล สระน้ า ป่าชุมชน ลาห้วยเริงและห้วยน้ าขุ่น สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ชาวบ้าน
หนองสนิท ส่วนใหญ่มชี าติพนั ธุ์ลาว ศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ การราบายศรีส่ขู วัญ ราแม่มด รา
กลองยาว ราวงชาวบ้าน สวดสารภัญญะ บุญบัง้ ไฟ หมอสู่ขวัญ/พิธพี ราหมณ์ งานบุญพระเวส พิธเี ซ่นปู่ตา งานกวนข้าว
ทิพย์ เทศน์มหาชาติ ทาบุญเดือน 3 เดือน 5 งานรดน้าดาหัว สงกรานต์ แห่กนั หลอน เซ่ นปู่ตา แซนโดนตา บุญข้าวจี่ โดน
ตา.ยาย และศิลปหัตถกรรม ประกอบด้วย ทอผ้าไหม จักสาน ทาบายศรีสขู่ วัญ
การกาหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บา้ น เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาหมู่บา้ น มีผลการศึกษาได้แก่ 1) มีผลการจัดทากลยุทธ์การพัฒนาหมู่บา้ น 2) มียุทธศาสตร์การพัฒนา
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หมู่บ้าน 3)มีแผนการพัฒนาหมู่บ้าน 4)จัดทาโครงการ กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน และ 5)มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและ
ดาเนินการพัฒนาหมู่บา้ นตามแผนปฏิบตั กิ าร
2. การขับเคลื่อ นการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่ามี
กระบวนการขับเคลื่อน โดยอาศัยหลักการสาคัญดังนี้
1) กระบวนการประชาคมของหมู่บา้ น และเปิ ดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีพร้อมทัง้ เคารพมติใน
ทีป่ ระชุม
2) การเปิ ดเผยข้อมูลการทางาน และมีความโปร่งใสในการทางาน
3) การพัฒนาความรู้ ความสามรถจากประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากภายนอกชุมชนนามาพัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง
4) การพัฒนาทาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
5) การประกอบอาชีพอยู่บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถของมตนในชุมชน
6) บุคลากรในชุมชนเข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติม และเข้ารับการฝึ กอบรม เรียนรู้ศึกษาดูงานจากหลายๆ
หน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
7) ความเป็ นกันเอง มีคุณธรรม ศีลธรรม ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละของผูน้ า และคนในชุมชน
8) การแบ่งปนั ผลประโยชน์ ทีม่ คี วามเหมาะสม
3. แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า มีแนวทางการพัฒนาหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักการ สาคัญ ๆ ดังนี้
1) หลักการพึง่ ตนเอง
2) หลักการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
3) หลักการรวมกลุ่ม
4) ผูน้ าดี มีความสามารถ
5) ความสามัคคี และความพร้อมเพรียงในการดาเนินกิจกรรม
6) ความพอเพียงด้านเงินทุน
7) วัฒนธรรมชุมชนและวิถกี ารดารงชีวติ ประจาวันแบบดัง้ เดิม
ั
4. ปญหาและอุปสรรคในการศึกษา
1) ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินโครงการ ได้แก่ระยะเวลา งบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นในการดาเนิน
โครงการ
2) ปญั หาของทีมศึกษา มีกจิ การอื่นๆ เข้ามาเกีย่ วเนื่องทาให้มขี อ้ จากัดในเรื่องของเวลา ตลอดจนทีมศึกษายัง
ขาดความชานาญในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เช่น การบันทึกข้อมูล การเป็ นผูเ้ อือ้ (Facilitator) ในทีป่ ระชุม การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรูร้ ่วม [3]
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการวิจยั เป็ นขัน้ ตอนของการรวบรวมข้อมูล หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้แบบ
สารวจ สอบถาม สัมภาษณ์ และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ เพื่อหาขอบเขตของงานวิจยั และทาการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม โดยใช้ ภาษา พีเอชพี และฐานข้อมูล
มายเอสคิวเอล ซึง่ อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ จากนัน้ ทาการประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านการใช้งานของระบบ เพื่อ
หาผลการทดสอบระบบโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า ง สามารถแสดงรายละเอีย ดการด าเนิ น การวิจ ัย ได้ต ามกรอบแนวคิด ของ
โครงการวิจยั ดังต่อไปนี้
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กรอบแนวความคิ ดโครงงานวิ จยั
สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดนครปฐม และศึกษาแนวทางในการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิเคราะห์ขอ้ มูล หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐม และออกแบบฐานข้อมูล

ได้ฐานข้อมูล หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
นครปฐม และรายละเอียดต่าง ๆ

กระบวนการพัฒนาระบบ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ระบบ
สารสนเทศแผนทีภ่ มู ศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม

ระบบสารสนเทศแผนทีภ่ มู ศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั มีการดาเนินงาน ดัง นี้ สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
2. การศึกษาเบือ้ งต้น
ในการดาเนินการวิจยั การสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรู้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐม ผูว้ จิ ยั ต้องทาการกาหนดปญั หาทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาของงานวิจยั โดยทาการศึกษาจากตัวอย่างงานวิจยั
อื่น ๆ หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ทาการศึกษาข้อมูลจากสถานทีจ่ ริงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและมี
ความถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและนามาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
3. การออกแบบ
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ในส่วยนี้ผวู้ จิ ยั จะทาการออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการจัดเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูล
รวมทัง้ สร้างแบบประเมินประสิทธิของระบบในด้านการใช้งานระบบ
4. การสร้างและพัฒนาระบบ
ผู้วิจ ัย ได้ท าการออกแบบหน้ า เว็บ แอพพลิเ คชัน่ และในส่ว นของเครื่อ งมือ ปุ่ม การใช้ และแผนที่ท าง
ภูมศิ าสตร์ ให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความทันสมัยน่าสนใจ
5. การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบ การสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่ งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพีย ง
จังหวัดนครปฐม สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
5.1 การทดสอบโดยผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรม โดยการทดสอบฟงั ก์ชนการท
ั่
างานทัง้ หมดของระบบ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลลัพธ์ และหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
5.2 การทดสอบโดย ผู้เชีย่ วชาญ และกลุ่มตัวอย่าง โดยนาแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ทีผ่ ่านการ
สร้างและปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ และระบบที่พฒ
ั นามาทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาระบบที่พฒ
ั นา
กลับไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญและกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ขัน้ ตอนดังนี้
5.2.1 การทดสอบในช่ ว งแอลฟา เพื่ อ หาประสิท ธิ ภ าพของระบบ โดยการน าแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบ และระบบที่พฒ
ั นา ไปทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน และระบบกลับไปปรับปรุงตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.2.2 การทดสอบการทดสอบช่วงเบต้า เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ โดยการนาแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ และระบบทีพ่ ฒ
ั นา ไปทดสอบโดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน โดยสามารถแบ่งออกเป็ น ผูใ้ ช้ทวไป
ั่
จานวน 45 คน และผูด้ แู ลระบบจานวน 5 คน
6. การวิเคราะห์และการประเมินผล
จากการทีไ่ ด้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญและผูใ้ ช้งาน ทดลองใช้ระบบ พร้อมทัง้ ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมที่
พัฒนาขึน้ หลังจากนัน้ ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินทีไ่ ด้ โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ
ค่าเฉลีย่ (Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
ผลการวิจยั การสารวจและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรู้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล และผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบและแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล และผลการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ของหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม
ระบบได้มกี ารจัดทาอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ พีเอชพี โดยให้ผใู้ ช้กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ และจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูล มายเอสคิวเอล โดยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ที่ตงั ้ ละติจูด
ลองจิจดู ประวัตกิ ารก่อตัง้ เบอร์โทรศัพท์ และนาข้อมูลทีจ่ ดั เก็บมาแสดงบนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ และบนแผนทีภ่ ูมศิ าสตร์
นอกจากนี้รายละเอียดต่างซึง่ ไม่ได้ถูกแสดงบนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อให้ผใู้ ช้ได้
ดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ดังรูปที่ 2-7
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ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสูร่ ะบบสารับผูด้ แู ลระบบใช้ในการจัดการข้อมูล

ภาพที่ 3 หน้าจอฟอร์มรับข้อมูล
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ภาพที่ 4 หน้าจอฟอร์มรับข้อมูล

ภาพที่ 5 หน้าจอฟอร์มแก้ไขข้อมูล
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลข้อมูลและแสดงแผนทีภ่ ูมศิ าสตร์

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงแผนทีภ่ ูมศิ าสตร์แบบดาวเทียม
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบและแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์แหล่งเรียนรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครปฐม
การทดสอบระบบในส่วนนี้ได้นาข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างทา
การทดสอบโปรแกรม แล้วกาเครื่องหมาย X ลงในช่องคะแนนของแบบประเมิน ซึ่งจะมีการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรม 2 ด้าน คือ ด้านการใช้งานของระบบ และ ด้านความปลอดภัยของระบบ การทดสอบนัน้ จะมีการกาหนดเกณฑ์
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การให้คะแนนออกเป็ น 2 เกณฑ์คอื เกณฑ์การใช้งานเชิงคุณภาพ และ เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณซึง่ ในเกณฑ์การให้
คะแนนเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนัน้ เราแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ค่า 0.00-1.50 หมายถึงต้องปรับปรุงเร่งด่วน, ค่า
1.51-2.50 หมายถึงต้องปรับปรุง, ค่า 2.51-3.50 หมายถึง ระดับพอใช้, ค่า 3.51-4.50 หมายถึง ระดับดี, ค่า 4.51-5.00
หมายถึงระดับดีมาก ดังตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นด้านการใช้งานของระบบในส่วนของผูใ้ ช้งานระบบ
ระดับความคิ ดเห็นของกลุ่มผูใ้ ช้
1. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลทีน่ าเสนอในแต่ละจอภาพ
2. ความชัดเจนของข้อความทีแ่ สดงบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมของตาแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ
4. ความเหมาะสมของการใช้สขี องตัวอักษรพืน้ หลัง รูปภาพ
ประกอบ
5. คาสังของโปรแกรมเป็
่
นคาสังที
่ ใ่ ช้สอ่ื สารกับผูใ้ ช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
6. ความง่ายในการใช้งาน
7. ความรวดเร็วในการประมวลผล
8. มีคาอธิบายข้อผิดพลาดในการใช้งาน
รวม

4.16
3.80
3.93

SD
ความหมาย
0.42
ดี
0.40
ดี
0.25
ดี

4.31

0.63

ดี

4.09

0.56

ดี

4.33
3.89
3.71
4.03

0.60
0.32
0.46
0.13

ดี
ดี
ดี
ดี

กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบมีความคิดเห็นด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =4.03, SD = 0.13)
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นด้านการใช้งานของระบบในส่วนของผูด้ แู ลระบบ
ระดับความคิ ดเห็นของผูด้ แู ลระบบ
1. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลทีน่ าเสนอในแต่ละจอภาพ
2. ความชัดเจนของข้อความทีแ่ สดงบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมของตาแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ
4. ความเหมาะสมของการใช้สขี องตัวอักษรพืน้ หลัง รูปภาพ
ประกอบ
5. คาสังของโปรแกรมเป็
่
นคาสังที
่ ใ่ ช้สอ่ื สารกับผูใ้ ช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
6. ความง่ายในการใช้งาน
7. ความรวดเร็วในการประมวลผล
8. มีคาอธิบายข้อผิดพลาดในการใช้งาน
รวม

4.20
3.80
4.00

SD
ความหมาย
0.45
ดี
0.45
ดี
0.00
ดี

4.20

0.84

ดี

4.00

0.71

ดี

4.20
3.80
3.60
3.98

0.84
0.45
0.55
0.27

ดี
ดี
ดี
ดี

กลุ่มผูด้ แู ลระบบมีความคิดเห็นด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =3.98, SD = 0.27)
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของระบบในส่วนของผูใ้ ช้งานระบบ
ระดับความคิ ดเห็นของผูใ้ ช้งานระบบ
1. การกาหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบของผูใ้ ช้
2. มีการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
3. การป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งานของผูใ้ ช้
4. มีการกาหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบตามกฎเกณฑ์ของ
การกาหนดรหัสผ่าน
5. มีคาอธิบายข้อผิดพลาดในการใช้งาน
รวม

4.27
4.33
3.98

SD
ความหมาย
0.45
ดี
0.48
ดี
0.72
ดี

4.09

0.79

ดี

4.09
4.15

0.76
0.17

ดี
ดี

กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบมีความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =4.15, SD = 0.17)
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของระบบในส่วนของผูด้ แู ลระบบ
ระดับความคิ ดเห็นของผูด้ แู ลระบบ
1. การกาหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบของผูใ้ ช้
2. มีการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลระบบ
3. การป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งานของผูใ้ ช้
4. มีการกาหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบตามกฎเกณฑ์ของ
การกาหนดรหัสผ่าน
5. มีคาอธิบายข้อผิดพลาดในการใช้งาน
รวม

4.20
3.80
3.80

SD
ความหมาย
0.45
ดี
0.45
ดี
0.45
ดี

4.20

0.84

ดี

4.00
4.00

0.71
0.18

ดี
ดี

กลุ่มผูด้ แู ลระบบมีความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของระบบอยูใ่ นระดับ ดี ( X =4.00, SD = 0.18)

วิ จารณ์ และสรุปผล
เมื่อได้นาโปรแกรมที่พฒ
ั นานี้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสามารถสรุปผลการ
ประเมินแต่ละด้าน ของกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ดังตารางที่ 5 และของกลุ่มผู้ดูแลระบบ ดังตารางที่ 6 และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในทุก ๆ ด้านของกลุ่มผูใ้ ช้งานระบบ
รายการประเมิ น
1. ด้านการใช้งานของระบบของกลุ่มผูใ้ ช้ระบบ
2. ด้านความปลอดภัยของระบบของกลุ่มผูใ้ ช้ระบบ
รวม

4.03
4.15
4.09

SD
0.13
0.17
0.03

ความหมาย
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบในส่วนของผูใ้ ช้งานระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =4.09, SD 0.03)
779

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบและสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบในทุก ๆ ด้านของกลุ่มผูด้ แู ลระบบ
รายการประเมิ น
1. ด้านการใช้งานของระบบของกลุ่มผูใ้ ช้ระบบ
2. ด้านความปลอดภัยของระบบของกลุ่มผูใ้ ช้ระบบ
รวม

3.98
4.00
3.99

SD
0.27
0.18
0.06

ความหมาย
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 6 การประเมินประสิทธิภาพของระบบในส่วนของกลุ่มผูด้ แู ลระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =3.99, SD 0.06)
ตารางที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
รายการประเมิ น
1. การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยรวมของกลุ่ม
ผูด้ แู ลระบบ
2. การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยรวมของกลุ่ม
ผูใ้ ช้ระบบ
รวม

SD

ความหมาย

4.09

0.03

ดี

3.99

0.06

ดี

3.99

0.02

ดี

จากตารางที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับ ดี ( X =3.99, SD 0.02)
สามารถสรุปผล ได้ดงั นี้
1.ผลการประเมินระบบด้านการใช้งานระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี
2.ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัยของระบบ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี
ผลการวิจยั พบว่า ระบบ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบให้มคี วามครอบคลุมในด้านอื่น ๆ เพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้หรือ
ประชาชนทัวไป
่ และผูว้ จิ ยั จาเป็ นจะต้องทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ดี เพราะหากทาการวิเคราะห์หรือออกแบบ
ระบบไม่ดี หรือไม่ครอบคลุมอาจทาให้เกิดการผิดพลาดของระบบได้
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การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อการจัดการขยะอย่างยั ่งยืน
ตาบลป่ ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่ าน
THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK COOPERATION BETWEEN OF THE HILL
TRIBE COMUNITIES FOR WASTE MANAGEMENT SUSTAINABLE IN PAKLANG SUB
DISTRICT PUA DISTRICT NAN PROVINCE
อิสรภาพ มาเรือน1
Isaraphap Maruean1
บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบริบทชุมชนชาวเขา สังเคราะห์สภาพปญั หาและ
ศักยภาพในการจัดการขยะของชุมชนชาวเขา และเพื่อ ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุม ชนชาวเขาเพื่อ
การจัดการขยะอย่างยังยื
่ น ตําบลป่ากลาง อําเภอปวั จังหวัดน่ าน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ แกนนํ าชุมชน
จํา นวน 92 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบสํา รวจ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ ม การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
การสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการ การสัง เกตและบัน ทึก ภาคสนาม และการอภิป รายกลุ่ ม การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ใช้
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการแก้ไขปญั หาเริม่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของชุมชน การพัฒนาแกน
นําในการแก้ไขปญั หาขยะเพื่อไปสร้างเครือข่ายการปฏิบตั โิ ดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยปจั จัยแห่งความสําเร็จ ได้แก่
การสนับสนุ นจากองค์การบริหารส่วนตําบล การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย การดําเนินกิจกรรมอย่างความ
สอดคล้องกับภูมสิ งั คมของชุมชน ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการประชาสัมพันธ์ การขยาย
ผลการจัดการขยะออกไปสู่ภาคีอ่นื ๆ อย่างครอบคลุม และผู้นําชุมชน หน่ วยงานราชการในพื้นที่ควรเป็ นต้นแบบของ
การจัดการขยะสําหรับประชาชน
คาสาคัญ: การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการขยะ ชุมชนชาวเขา

Abstract
This participatory action research aimed to study the hill tribe geo-sociological background, management
and handling of waste and to study the development of network cooperation between of hill tribe communities
for waste management sustainable in Paklang subdistrict, Pua district, Nan province. The participants were92
person by purposive sampling. Data collection methods were included the Questionnaires focus group
discussion, in-depth interview, observation and field note and group discussion. The qualitative data was
analyzed using content analysis. The results of this study revealed that incident response process from analysis
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปา่ กลาง อําเภอปวั จังหวัดน่าน 55120
PaKlang Health Promoting Hospital Pua district, Nan province. 55120
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of the problem and the potential of the community. Developing community leaders for networking practices by
participation of the community. The factors of success are included support from the Sub-district Administrative
Organization. Participation of community and partnership networks. The suggestions for sustainability to efficient
development of public relations. And expand the results of waste management to other target.
Key words: development of network cooperation, waste management, Hill tribe community

บทนา
ปจั จุบนั ปญั หาสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่า ปริมาณขยะและของเสียอันตราย ทัวประเทศยั
่
งคงเพิ่มขึน้ ทุกปี โดยปี 2554 มีปริมาณขยะทัวประเทศประมาณ
่
16 ล้านตัน หรือวันละ 43,800 ตัน เพิม่ ขึน้ 0.84 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.5 (กรมควบคุมมลพิษ. 2554) [1] ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
การเติบโตของเมือง การขยายตัวของชุมชน และจํานวนประชากรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และการจัดการขยะในอนาคตจะมีแนวโน้มว่า
จะประสบความยุ่งยากมากยิง่ ขึน้ เนื่องจาก รูปแบบและองค์ประกอบของขยะจะมีความยากต่อการกําจัดมากขึน้ ปญั หา
การขาดแคลนทีด่ นิ ในการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ ผนวกกับกระแสการต่อต้านคัดค้านของประชาชนในการก่อสร้างสถานที่
กําจัดขยะ รวมถึงปญั หาการขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่ ซึง่ ปญั หาเหล่านี้ลว้ นแต่ส่งผลทําให้การจัดการขยะ
ขาดประสิทธิภาพทัง้ สิน้ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ . 2553) [2]
ตําบลป่ากลาง อําเภอปวั จังหวัดน่ าน มีประชากรจํานวน 11,043 คน ประกอบไปด้วยประชากรชาวเขา 3 ชนเผ่า
คือ ชาวเขาเผ่ า ม้ง เผ่ า เมี่ย น เผ่ า ลัว ะ และประชากรแฝงต่ า งด้า วที่อ พยพย้า ยถิ่น อีก จํ า นวนหนึ่ ง โดยแต่ ละเผ่ า ต่ า ง
ก็มเี อกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชวี ติ แตกต่างกันออกไป (องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง. 2554) [3] ตําบลป่า
กลาง เป็ นพื้นที่หนึ่งที่กําลังประสบปญั หาเรื่องขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จากข้อมูล
การสํารวจพื้นที่ภาคสนาม พบว่า ปริมาณขยะในชุมชนขึน้ อยู่กบั ปจั จัยที่ตงั ้ ทางภูมศิ าสตร์ทม่ี คี วามแออัดของที่อยู่อาศัย
โครงสร้างของครอบครัว ที่เป็ นครอบครัวใหญ่ อุปนิสยั ในการซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคเลียนแบบชนพื้นเมือง ทัศนคติใน
การจัดการขยะยังมีความคิดว่ามิใช่บทบาทหน้าทีข่ องตนแต่เป็ นหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องจัดบริการให้ อีกทัง้ ยังขาดแนวทาง
บริหารจัดการขยะทีม่ คี วามเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนอีกด้วย โดยในปจั จุบนั ตําบลปา่ กลางมีปริมาณขยะเกิดขึน้ วันละ
7.70 ตัน หรือสัปดาห์ละ 53.90 ตัน ในขณะทีก่ ารจัดเก็บสามารถจัดเก็บได้เพียงสัปดาห์ละ 27 ตัน (7 วัน เก็บ 1 ครัง้ ) จึงทํา
ให้มขี ยะตกค้างในชุมชนสัปดาห์ละ 26.90 ตัน ขยะทีต่ กค้างบางส่วนจะถูกเผากลางแจ้งในบริเวณบ้าน บางส่วนถูกนําติดตัว
ไปทิง้ ในปา่ และในพืน้ ทีก่ ารเกษตร และขยะทีต่ กค้างในชุมชนเกิดนํ้าชะขยะ ส่งกลิน่ เหม็นรบกวน เกิดมลพิษทางทัศนียภาพ
ทัง้ ยังเป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ทําให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าน่ าจะมีสาเหตุ มาจากขยะในชุมชน เช่น
โรคระบบทางเดินอาหาร (อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ฯลฯ) โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ ขยะบางส่ วนก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุ บาดแผลจากเศษแก้ว โลหะ ขยะประเภทกล่องโฟม กระป๋อง ฯลฯ มีน้ํ าขังกลายเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่ทําให้
พื้นที่ตําบล ป่ากลางมีอตั ราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทุกปี
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่ากลาง. 2554) [4] ปญั หาดังกล่าวเป็ นปญั หาที่สําคัญทีจ่ ะต้องได้รบั การแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และการแก้ไขปญั หาให้มปี ระสิทธิภาพจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเข้า
มาขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปญั หาให้ประสบความสําเร็จ แต่เนื่องจากพืน้ ทีว่ จิ ยั มีเป็ นพืน้ ทีค่ วามแตกต่างด้านชาติพนั ธุ์ ภาษา
และบริบททางสังคม การดําเนินงานเพื่อแก้ไขปญั หาจึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั ความยินยอมพร้อมใจ ตลอดจนประสาน
ประโยชน์ของแต่ละชนเผ่าเข้าด้วยกัน และสร้างให้ประชาชนทุกชนเผ่าเกิดความตระหนัก มองเห็นความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเข้า
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มามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หา โดยกระบวนการดําเนินงานจะต้องเป็ นทีย่ อมรับตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ของประชาชนในพืน้ ที่ และมีกลมกลืนกับความเป็ นอยู่ในชีวติ ประจําวันของสมาชิกในชุมชนอีกด้วย
โครงการวิจยั นี้ จึงเริม่ ต้นจากกิจกรรมการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ของแกนนําชุมชน คื อ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน ผู้นําตามธรรมชาติ และนักวิจยั ที่มีความประสงค์ท่ี
จะร่วมกันแก้ไขปญั หาขยะทีก่ าํ ลังเป็ นปญั หาสําคัญของชุมชน เนื่องจากพืน้ ทีฝ่ งั กลบขยะได้หมดสัญญาเช่า และงบประมาณ
ในการจัด การขยะได้รบั การจัดสรรลดลง ในขณะที่ปริม าณขยะมีป ริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลจากกิจ กรรมการสนทนา
เชิงสร้างสรรค์ จึงเกิดโครงการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขา เพื่อการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น
ตําบล ป่ากลาง อําเภอปวั จังหวัดน่ าน ขึน้ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุม ชนชาวเขา สังเคราะห์สภาพปญั หา
และศักยภาพในการจัดการขยะในชุมชนชาวเขา และเพื่อศึกษาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขา
เพื่อการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น ตําบลปา่ กลางอําเภอปวั จังหวัดน่ าน โดยใช้กระบวนวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเป็ น
ตัวขับเคลื่อนพลังของชุมชนชาวเขาทัง้ 3 ชนเผ่าให้เกิดความตระหนักต่อปญั หา จนนํ าไปสู่ความร่วมมือของเครือข่าย
ภาคประชาชน แกนนําชุมชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ประชาชน
เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการจัดการขยะทีถ่ ูกต้อง เพื่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และเกิดความยังยื
่ นสืบไป

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประชากร
ในการวิจยั ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากแกนนํ าชุมชนทุกชนเผ่า ประกอบด้วย
กํานัน ผู้ใหญ่ บ้า น อสม. สมาชิกองค์การบริห ารส่ว นตํา บล คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ตัว แทนกลุ่มเยาวชน ครู
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และกลุ่มผูร้ ู้ (Key informance) ในชุมชน รวมจํานวน 92 คน แบ่งวิธกี ารดําเนินการวิจยั ออกเป็ น
2 ขัน้ ตอนตามวัตถุประสงค์ คือ
1. การศึกษาบริ บทชุมชน สภาพปั ญหา และศักยภาพในการจัดการขยะของชุมชนชาวเขา เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสํารวจประเภทและปริมาณขยะ แบบสํารวจความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะ เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์
แบบไม่เป็ นทางการ การสังเกตและบันทึกภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่ม การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน เพื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) และความสอดคล้อ ง
เชิงวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruency : IOC) การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Content analysis)
โดยการจํา แนกและจัด ระบบข้อ มูลให้เ ป็ น หมวดหมู่ การตรวจสอบข้อ มูล การเปรีย บเทีย บข้อ มูล การตีค วามข้อ มู ล
และการสร้า งข้อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย โดยนํ า ข้อ ค้น พบจากการวิจ ัย มาเชื่อ มโยงสร้า งเป็ น ข้อ สรุ ป เพื่อ ตอบคํ า ถามตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั (ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล. 2552) [5]
2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น ตาบลป่ ากลาง
อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน วิธดี ําเนินการวิจยั ได้แก่ การนํ าเอาประชากรในการวิจยั มาพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะ
โดยการนําไปศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารจัดการขยะกับชุมชนต้นแบบระดับประเทศ (Best Practice) การอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการค้นหาและวิเคราะห์
ปญั หาขยะของชุมชน การเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปญั หาขยะ การนําโครงการมาสู่การปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย และการประเมินผลสําเร็จของโครงการ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล ประกอบด้วย
784

เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสํารวจประเภทและปริมาณขยะหลังดําเนินโครงการ แบบสํารวจความพึงพอใจ เครื่องมือ
เชิง คุ ณภาพ ได้แ ก่ การสนทนากลุ่ ม การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก การสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ นทางการ การสัง เกตและบัน ทึก
ภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่ม การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความสอดคล้องเชิงวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruency : IOC)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ ข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเ คราะห์เชิงคุ ณภาพ (Content analysis) โดยการจําแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่
การตรวจสอบข้อ มูล การเปรีย บเทีย บข้อ มูล การตีค วามข้อ มู ล และการสร้า งข้อ สรุ ป แบบอุ ป นั ย โดยนํ า ข้อ ค้น พบ
จากการวิจยั มาเชื่อมโยงสร้างเป็ นข้อสรุปเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจยั

ผลการศึกษา
1. บริบทชุมชน สภาพปัญหา และศักยภาพในการจัดการขยะของชุมชนชาวเขาตาบลป่ ากลาง
ตําบลป่ากลางตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอปวั จังหวัดน่ าน มีพ้นื ที่จํานวน 21 ตารางกิโลเมตร
มีจํานวนหลังคาเรือน 1,380 หลังคา มีประชากร 11,043 คน เป็ นประชากรชาวเขาทัง้ หมด จํานวน 3 เผ่า ประกอบด้วย
เผ่าม้ง ร้อยละ 73.48 เผ่าลัวะ ร้อยละ 14.02 และเผ่าเมีย่ น ร้อยละ 12.48 แต่ละชนเผ่ามีวฒ
ั นธรรม ประเพณี และภาษาพูด
เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง การสือ่ สารระหว่างเผ่าใช้ภาษาไทยกลางและภาษาไทยพืน้ เมือง ภูมลิ ําเนาดัง้ เดิมชาวเขาเหล่านี้
ตัง้ บ้านเรือนอยู่บนภูเขาสูงแถบชายแดนไทย - ลาว ในปี พ.ศ. 2510 ได้ถูกคุกคามจากภัยผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)
จึงได้อพยพลงมาอยู่ในพื้นที่ โดยทางราชการได้จดั พื้นที่พกั อาศัยและทํากินให้อยู่ในตําบลป่ากลาง ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาคือ หัต ถกรรมในครัวเรือ น ได้แก่ หัต ถกรรมเครื่อ งเงิน หัต ถกรรมผ้าลายขี้ผ้ึง
และผ้าลายปกั มีวฒ
ั นธรรม ประเพณีทส่ี ําคัญ คือ เทศกาลปี ใหม่มง้ ปี ใหม่อวิ่ เมี่ยน และประเพณีกนิ โสลดตีพขิ องชาวลัวะ
๊
จากการที่ตํา บลป่ากลางมีความแตกต่ า งทางด้า นชาติพ ันธุ์ จึงมีความหลากหลายทางสังคมและประเพณี วัฒ นธรรม
อีก ทัง้ ยัง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต เครื่ อ งเงิ น จึง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่สํ า คัญ ของจัง หวัด น่ า น ที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างประเทศนิยมเข้ามาเยีย่ มชมเป็ นจํานวนมาก
สภาพปั ญหาและสถานการณ์ ขยะในชุมชน จากข้อมูลการสํารวจ พบว่า ตําบลป่ากลางมีปริมาณขยะเกิดขึน้
จํานวน 7,707.90 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็ นขยะรีไซเคิล ร้อยละ 41.51 รองลงมา คือ ขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ
32.27 ขยะทัวไป
่ ร้อยละ 20.93 และขยะอันตราย ร้อยละ 5.30 และพบว่าชาวเขาเผ่าม้ง เป็ นชนเผ่าทีผ่ ลิตขยะมากเป็ น
ลําดับแรก ร้อยละ 68.07 รองลงมาคือ เผ่าเมีย่ น ร้อยละ 19.94 และเผ่าลัวะ ร้อยละ 16.26 โดยมีอตั ราการผลิตขยะ 0.69
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประเภทและปริมาณของขยะทีเ่ กิดขึน้ ต่อวันในตําบลปา่ กลาง อําเภอปวั จังหวัดน่าน ก่อนดําเนินการวิจยั
ชนเผ่า
เผ่าม้ง
เผ่าเมีย่ น
เผ่าลัวะ
รวม
อัตราการ
ประเภทขยะ
กก.
กก.
กก.
กก.
ผลิตขยะ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) กก./คน/วัน
1. ขยะอินทรีย์
1,796.52
379.89
310.99
2,487.40
0.22
(23.31)
(4.93)
(4.03)
(32.27)
2. ขยะทัวไป
่
916.99
376.69
319.24
1,612.92
0.14
(11.90)
(4.89)
(4.14)
(20.93)
3. ขยะรีไซเคิล
2,286.46
597.93
314.88
3,199.27
0.29
(29.66)
(7.76)
(4.09)
(41.51)
4. ขยะอันตราย
247.07
82.90
78.34
408.31
0.04
(3.21)
(1.08)
(1.02)
(5.30)
4,917.04
1,537.41
1,253.45
7,707.90
0.69
รวม
(68.07)
(19.94)
(16.26)
(100.00)
ทัง้ นี้สาเหตุทช่ี นเผ่าม้งผลิตขยะในปริมาณทีม่ ากกว่าชนอื่น ๆ เนื่องจากชนเผ่าม้งมีประชากรจํานวนมากกว่าชนเผ่า
อื่น ๆ ถึง 7 เท่า จึงผลิตขยะในปริมาณทีม่ ากกว่า แต่เมื่อพิจารณาอัตราการผลิตขยะต่อรายหัวประชากร พบว่า เผ่าเมีย่ น
มีการผลิตขยะมากกว่าเผ่าอื่น ๆ โดยมีอตั ราการผลิตขยะเท่ากับ 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เนื่องจากเผ่าเมีย่ นจะมีอุปนิสยั
พืน้ ฐานเป็ นคนขยัน เก่งในทางค้าขาย และส่วนใหญ่จะมีอาชีพทําเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองเป็ นสินค้าส่งออก จึงทําให้
มีฐานะทางเศรษฐกิจ ค่ อ นข้า งดี มีกํ า ลัง ซื้อ มาก ประกอบกับ เผ่ า เมี่ย นจะมีพ ฤติก รรมการอุ ป โภค บริโ ภคเลีย นแบบ
ชนพืน้ เมืองมากกว่าชนเผ่าอื่น ๆ ส่งผลทําให้ปริมาณขยะของชนเผ่าเมีย่ นมีจาํ นวนมากขึน้ ตามไปด้วย
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของขยะ พบว่า ขยะรีไซเคิลมีปริมาณมากเป็ นลําดับแรก ร้อยละ 41.51 โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
ประเภทขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา เนื่อ งจากโดยวิถีชีวิตของชนเผ่า จะมีงานเทศกาลและพิธีกรรมต่ าง ๆ ตลอดปี
โดยในพิธกี รรมจะมีสรุ าเป็ นส่วนประกอบสําคัญ ซึง่ ดัง้ เดิมจะใช้สุราขาวจํานวนประมาณ 1 ขวด เมื่อเสร็จพิธกี จ็ ะดื่มกินกัน
เฉพาะผูท้ ําพิธกี รรม แต่ในปจั จุบนั เมื่อฐานะทางเศรษฐกิจเริม่ ดีขน้ึ หลังเสร็จจากทําพิธกี รรมก็มกั จะมีการสังสรรค์ การจัด
เลีย้ งแขกด้วยสุราสี เบียร์ โซดา และอาหารเป็ นจํานวนมาก ส่งผลทําให้ขยะจําพวกเศษแก้วมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ส่วนขยะ
รีไซเคิลอื่น ๆ ก็จะถูกนํ ามาทิ้งลงถังขยะแทบทัง้ สิน้ เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ในการคัดแยกขยะ และคิดว่ารายได้
จากการขายขยะไม่คมุ้ กับการเสียเวลาในการประกอบอาชีพ ส่วนขยะอินทรีย์ มีปริมาณร้อยละ 32.27 ส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การประกอบอาหารจํ า นวนมากในแต่ ล ะวัน ทํ า ให้ มีเ ศษวัส ดุ ใ นการประกอบอาหาร และเศษอาหารที่เ หลือ จาก
การรับประทานเป็ นจํานวนมาก และไม่ได้ถูกนําไปกําจัดอย่างถูกวิธแี ต่อย่างใด นอกจากนี้ยงั มีขยะทีเ่ กิดจากเศษผัก ผลไม้
ตามฤดูกาล ทีเ่ ป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้ขนาดและถูกคัดทิง้ ขยะเหล่านี้จะถูกนํ ามาทิง้ ทีถ่ งั ขยะไม่ได้ถูกนําไปใช้
ทําประโยชน์อ่นื ใด เนื่องจากเป็ นขยะที่มสี ารเคมีท่ใี ช้ในภาคเกษตรกรรมปะปนอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึง่ อาจก่ออันตรายต่อ
สัตว์เลี้ยงและมนุ ษย์ได้ ส่วนขยะทัวไป
่ มีปริมาณร้อยละ 20.93 ส่วนใหญ่มาจากบรรจุภณ
ั ฑ์และถุงพลาสติกใส่ของจาก
่
ร้านค้า โดยเฉพาะในวันทีม่ ตี ลาดนัดมาเปิ ดขายของประชาชนตําบลปากลางจะไปเลือกซื้อ สินค้าอุปโภค บริโภคจํานวน
มาก โดยไม่ได้นําตะกร้าหรือถุงผ้าไปใส่ของด้วย ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านี้เมื่อลูกค้านํ ากลับไปบ้านก็จะกลายเป็ นขยะทันที
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เนื่องจากจากไม่ได้มกี ารนํากลับมาใช้ใหม่ ประกอบกับผูค้ า้ ของเก่าก็ไม่รบั ซือ้ ขยะประเภทถุงพลาสติกแต่อย่างใด จึงทําให้
ปริมาณขยะทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่วนขยะอันตรายมีปริมาณร้อยละ 5.30 ส่วนใหญ่จะเป็ นประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมี
ทีใ่ ช้ในภาคเกษตรกรรม ซึง่ ในทุกขัน้ ตอนของการเพาะปลูกจนกระทังเก็
่ บเกีย่ วผลผลิตจะใช้สารเคมีเป็ นองค์ประกอบทัง้ สิน้
นอกจากนี้ยงั มีขยะอันตรายประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ยาฆ่าแมลงจํานวนมากเนื่องจากลักษณะทีอ่ ยู่อาศัยของประชาชนจะสร้างที่
อยู่อาศัยอยู่กบั พืน้ ดิน และอยู่กนั อย่างแออัดเป็ นครอบครัวใหญ่ สุขอนามัยในบ้านและบริเวณบ้านไม่ดจี งึ ทําให้เป็ นแหล่ง
อาศัย ของแมลง เช่ น มด ปลวก แมลงสาบ และสัต ว์นํ า โรค เช่ น หนู เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากการนิ ย มนํ า เอาผลผลิต
การเกษตร เช่น พืชผัก ข้าว ข้าวโพด มาเก็บไว้ในบ้านโดยไม่ได้สร้างโรงเก็บผลผลิตแต่อย่างใด จึงกลายเป็ นแหล่งอาหาร
ของแมลงและสัตว์นําโรคเหล่านัน้ และเป็ นปจั จัยเสริมให้ประชาชนต้องใช้สารเคมีในการกําจัดแมลงและสัตว์นําโรคจํานวน
มากด้วย
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการก่อเกิ ดขยะในชุมชนชาวเขา ที่สาํ คัญได้แก่ การจํานวนประชากรมากและมีแนวโน้ม
ที่จะเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ เนื่องจากค่านิยมการมีบุตรมากเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานภาคเกษตรกรรม การมีระบบ
คมนาคมทีส่ ะดวกทําให้สามารถเดินทางไปซือ้ หาเครื่องอุปโภค บริโภคได้โดยง่าย การรับวัฒนธรรมภายนอก เช่น ค่านิยม
การแต่ ง กาย การใช้สินค้าอุ ป โภค บริโภค เลียนแบบชาวพื้นเมือ งมากยิ่ง ขึ้น การเป็ นแหล่ง เครื่อ งเงิน และผ้าลายป กั
ทีส่ วยงามทําให้มนี ักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจํานวนมากส่งผลทําให้ปริมาณขยะเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มี
ทัศ นคติแ ละพฤติก รรมเชิง ลบต่ อ การจัด การขยะว่ า การจัด การขยะเป็ น บทบาทหน้ า ที่ท่ี อบต. จะต้ อ งจัด ให้ รวมถึง
การมีประเพณีและพิธกี รรมทีจ่ ะต้องมีการเลีย้ งสรรค์ เลีย้ งอาหารและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ตลอดปี เช่น ประเพณีปีใหม่มง้
ปี ใหม่อวิ่ เมีย่ น การกินโสลดตีพิ และการเลีย้ งผีต่าง ๆ จึงทําให้มขี ยะประเภทเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ขวดสุรา ขวดเบียร์
ขวดโซดา และขยะอื่น ๆ เป็ นจํานวนมาก และนโยบายด้านการเมืองท้องถิน่ ทีม่ ุ่งลดอัตราการจ่ายเงินสมทบการจัดเก็บขยะ
ลงเรื่อย ๆ ได้ส่งผลทําให้ประชาชนไม่ให้ความสําคัญกับการลดปริมาณการผลิตขยะในครัวเรือน โดยประชาชนร้อยละ
89.10 เห็นว่าการจัดการขยะเป็ นหน้าทีข่ อง อบต. จะต้องจัดบริการให้ และผลักภาระในการจัดการขยะไปให้กบั อบต. มาก
ขึน้ และไม่ยอมเข้ามามีสว่ นร่วมกับชุมชนในการดําเนินงานจัดการขยะ นอกจากนัน้ ยังมีปจั จัยจากความแตกต่างด้านภาษา
ทีท่ ําให้การสื่อสารเพื่อแก้ไขปญั หาการจัดการขยะเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิผลและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปจั จัยทัง้ หลายเหล่านี้เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณขยะในพืน้ ทีท่ งั ้ สิน้
ศักยภาพการจัดการขยะของชุมชนชาวเขา เป็ นบทบาทหน้าทีโ่ ดยตรงของ อบต.ปา่ กลาง ซึง่ ได้จา้ งเหมาเอกชน
เข้ามาจัดเก็บขยะเดือนละ 4 ครัง้ (7 วัน/ครัง้ ) อัตราเหมาจ่าย 200,000 บาท/ปี โดยแต่ละครัวเรือนต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การทิง้ ขยะเดือนละ 22 บาท ซึง่ ในจํานวนนี้ อบต.ปา่ กลางช่วยจ่าย จํานวน 16 บาท และครัวเรือนจ่ายสมทบ 6 บาท ระบบ
การจัดการขยะไม่ได้มกี ารแยกประเภทขยะแต่อย่างใด เป็ นการทิง้ ขยะทุกชนิดรวมไว้ในถัง เมื่อถึงกําหนดเวลาผูร้ บั จ้างก็จะ
เข้ามาทําการเก็บขนไปกําจัด โดย อบต. ป่ากลางได้เช่าทีด่ นิ ของชนเผ่าลัวะ
๊ จํานวน 8 ไร่ อัตราค่าเช่า ปี ละ 30,000 บาท
ทําการขุดหลุมขนาด 15x20 เมตร ลึก 3 เมตร ให้ผรู้ บั จ้างนําขยะไปเททิง้ แล้วจุดไฟเผา จากการทีต่ ําบลป่ากลางประสบกับ
ปญั หาปริมาณขยะที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การจัดเก็บขยะและการขนส่งไปยังพื้นทีท่ ้งิ ขยะเกิดความไม่สมดุลกัน
โดยปริมาณขยะของตําบลปา่ กลางในแต่ละสัปดาห์ มีจาํ นวน 53.90 ตันต่อสัปดาห์ แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะออก
จากพืน้ ทีช่ ุมชนได้เพียงสัปดาห์ละ 27 ตัน จึงทําให้แต่ละสัปดาห์มขี ยะตกค้างในพืน้ ทีจ่ ํานวน 26.90 ตัน หรือร้อยละ 49.90
โดยขยะส่ว นที่จ ัด เก็บ ไม่ ท ัน จะถู ก กองหมัก หมมอยู่บ ริเ วณที่ตัง้ ถัง ขยะ บางส่ว นถู ก นํ าติด ตัว ไปทิ้ง ในป่า หรือ ในพื้น ที่
การเกษตร ส่วนขยะประเภทที่ เผาไหม้ได้ประชาชนจะใช้วธิ เี ผากลางแจ้ง
2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาเพื่อการจัดการขยะอย่างยังยื
่ น ตาบลป่ ากลาง
อาเภอปัว จังหวัดน่ าน
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จากข้อมูลสถานการณ์ของปญั หา ชุมชนได้กาํ หนดแนวทางการแก้ไขปญั หาร่วมกัน โดยยกระดับปญั หาขยะขึน้ เป็ น
ปญั หาสาธารณะของชุมชน และขอความร่วมมือจากทุกชนเผ่า ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรในพืน้ ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปญั หา โดยมีผลของการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวเขาตําบลปา่ กลาง ดังนี้
2.1 การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะให้แก่แกนนําชุมชน โดยการพาแกนนํา
ชุมชนทุกหมู่บ้านไปศึกษาดูงานการจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ (Best Practice) เพื่อจุดประกายความคิด
และสร้างองค์ความรู้ ซึ่งพบว่า ตําบลป่ากลางได้นําเอาความรูม้ าประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานในพืน้ ที่ ได้แก่
การดําเนินงานแก้ไขปญั หาขยะในรูปแบบของคณะกรรมการระดับตําบล หมู่บ้าน โดยมีคําสังแต่
่ งตัง้ มอบหมายหน้าที่
การงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูน้ ําชุมชน การนําเอาข้อมูลปญั หาขยะทีเ่ กิดขึน้ เผยแพร่ต่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้รบั รูแ้ ละหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาร่วมกัน การจัดเวทีประชาคมตําบลและหมู่บา้ นเพื่อยกระดับปญั หาขยะให้เป็ น
ปญั หาสาธารณะทีป่ ระชาชนทุกคนจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน การจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะ
แบบครบวงจรให้แก่ผนู้ ํ าชุมชน และ อสม. เพื่อให้เป็ นต้นแบบของการจัดการขยะและเป็ นตัวกลางในการนํ าความรู้ไปสู่
ประชาชน
2.2 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน โดยให้แกนนําชุมชนได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั กิ บั วิทยากรผ่านกิจกรรมในลักษณะ Walk Rally เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับทัศนคติ และพฤติกรรม
การจัดการขยะทีถ่ ูกต้อง การร่วมกันวิเคราะห์ปญั หา การเขียนโครงการแก้ไขปญั หาขยะ และนําโครงการไปสู่การปฏิบตั ใิ น
พื้นที่ โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมี ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (AIC) ซึ่งได้ผลผลิตจากการอบรมในขัน้ ตอนนี้
คือ โครงการแก้ไขปญั หาขยะระดับตําบล จํานวน 5 โครงการ และ อบต. ป่ากลางได้ให้การสนับสนุ นงบประมาณในการนํา
โครงการไปปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ซึง่ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
2.2.1 โครงการรณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่ประชาชน โดยการจัดอบรม
เชิง ปฏิบ ัติ ก ารทุ ก หมู่ บ้ า น ทุ ก หน่ ว ยงาน และทุ ก โรงเรีย น พบว่ า ผู้ ท่ีผ่ า นการอบรมส่ ว นใหญ่ มีค วามรู้ มีท ัศ นคติ
และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น เช่น มีการทํามุมคัดแยกขยะรีไซเคิลในบ้าน มีการให้ความรู้ผ่านหอ
กระจายข่าวในโรงเรียนและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดทําป้ายรณรงค์การจัดการขยะทุกหมู่บา้ น การรณรงค์ให้ความรูใ้ น
งานประเพณีต่าง ๆ และในบริเวณตลาดนัดขายสินค้า โดยภาพรวมสรุปได้ว่าชุมชนสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
โดยประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมากขึน้
2.2.2 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารจัดการขยะกับชุมชนต้นแบบ เพื่อนําความรูจ้ ากการศึกษาดู
งานมาใช้ในพืน้ ที่ โดยได้คดั เลือกตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 8 แห่ง และนําความรูม้ าประยุกต์ใช้ใน
พืน้ ที่ เช่น การจัดตัง้ ตลาดนัดขยะในชุมชน การทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรียใ์ นระดับครัวเรือน เป็ นต้น
2.2.3 โครงการจัดตัง้ ธนาคารขยะ/ตลาดนัดขยะชุมชน อบต. ป่ากลางได้ประสานงานกับบริษทั วงษ์พาณิชย์สาขา
น่าน ให้มาเป็ นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะ มีการจัดตัง้ ตลาดนัดขยะครบทุกหมู่บา้ น และธนาคารขยะครบ
ทุกโรงเรียน มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกเดือน ทําให้ประชาชนมีรายได้เสริมและเกิดแรงจูงใจในการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลมากยิง่ ขึน้
2.2.4 โครงการประกวดครัวเรือนต้นแบบสะอาด ปราศจากขยะ หน้าบ้านน่ ามอง ผลการดําเนินงานทํา ให้ตําบลป่า
กลางมีครัวเรือนต้นแบบของแต่ละชนเผ่า จํานวน 18 ครัวเรือน โดยครัวเรือนเหล่านี้จะเป็ นสถานทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรู้ เป็ น
ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะและอนามัยสิง่ แวดล้อมของแต่ละชนเผ่า
2.2.5 โครงการการทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะอินทรียแ์ ละเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ โดยทําการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่ประชาชนผู้ท่สี นใจ จากการประเมินผล พบว่า ผู้ท่ผี ่านการอบรมมีการ
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รวมกลุ่มทําปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วงขอบซีเมนต์ โดยจับกลุ่มกัน 4-5 หลังคาต่อ 1 จุด และสร้างเป็ นเป็ นบ่อหมักปุ๋ยต้นแบบ
สําหรับเผยแพร่ความรูไ้ ปสูป่ ระชาชนทัง้ ตําบล
2.3 ผลของการสร้างการมีสว่ นร่วมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย การสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
จะใช้รูปแบบและเทคนิคผสมผสานใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการประสานงาน ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผ่า น
ระบบหนังสือราชการ เช่น หากเป็ นหน่ วยงานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็ นบทบาทของนายก อบต.หรือปลัด
อบต.หรือสมาชิกอื่น ๆ เป็ นผูป้ ระสานงาน หากเป็ นหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็จะเป็ นบทบาทของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขใน
พืน้ ทีห่ รือประธาน อสม. เป็ นผูป้ ระสานงาน หากเป็ นชุมชนก็จะเป็ นบทบาทของผูน้ ําชุมชนเป็ นผูป้ ระสานงาน ผลจากการ
ดําเนินงาน พบว่า มีภาคีเครือข่าย ทัง้ จากภายในและภายนอกชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม หนุ นเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ
ตามบทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจของภาคีนนั ้ ๆ ดังนี้
2.3.1 ภาคีเครือข่ายภายในชุมชน
2.3.1.1 ชมรมผูส้ งู อายุตําบลป่ากลาง ดําเนินกิจกรรมโดยทําการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน และเป็ นแกนนํา
การจัดการขยะในครัวเรือน เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีเวลาว่างอยู่กบั บ้าน ก็จะใช้เวลาว่างทําการคัดแยกขยะแต่ ละ
ประเภทแล้วนํามาขายทีต่ ลาดนัดขยะ
2.3.1.2 ชมรมผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและของชํา ได้บูรณาการกิจกรรมเข้ากับโครงการอาหารปลอดภัยสําหรับ
ผูป้ ระกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านชํา โดยกิจกรรมสําคัญ ได้แก่ การณรงค์ลดขยะประเภทถุงพลาสติกใส่ของให้แก่ลูกค้า
การนําถุงพลาสติกเก่ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนร้านอาหารตามสัง่ ร้านก๋วยเตีย๋ วมีการเก็บเศษอาหารไว้สาํ หรับเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น
2.3.1.3 อบต.ป่ากลาง มีบทบาทสําคัญในการให้การสนับสนุ นงบประมาณและกําลังคนในการดําเนินงาน รวมถึงเป็ น
ตัวกลางในการประสานงานกับภาคส่วนอื่น ๆ ให้เข้ามามีสว่ นร่วม การออกคําสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดการขยะตําบลป่ากลาง
เพื่อมอบหมายหน้าทีใ่ ห้แต่ละฝา่ ยปฏิบตั ิ และการบรรจุโครงการจัดการขยะเข้าในข้อบัญญัตติ ําบลและแผนพัฒนา 3 ปี เป็ นต้น
2.3.1.4 ผู้นําชุมชน มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะในที่ประชุมประจําเดือน การ
ประกาศผ่านหอกระจายข่าว และเป็ นผูน้ ําในการจัดอบรมหรือการณรงค์จดั การขยะในชุมชน แกนนําในการจัดตัง้ และดําเนิน
กิจกรรมตลาดนัดขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์ เป็ นต้น
2.3.1.5 โรงเรียน มีบทบาทสําคัญในการให้ความรูแ้ ก่ครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการ
เรียนการสอน การอบรมให้ความรูแ้ ก่คณะครูและนักเรียนเกีย่ วกับการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน การจัดตัง้ ธนาคารขยะ
ในโรงเรียน และเป็ นกําลังสําคัญในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและนักท่องเทีย่ วในเทศกาลต่าง ๆ
2.3.1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลป่ากลาง มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยบูรณาการการจัดการขยะเข้า
กับภารกิจประจําวัน ประกอบด้วยการจัดทําป้ายรณรงค์ในสํานักงาน การให้ความรูก้ ารคัดแยกขยะ การจัดทําจุดสาธิตการ
จัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียใ์ นสํานักงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในงานวันอสม.แห่งชาติ และนอกจากนี้ยงั
ได้ประกาศงดการใช้ถุงหิว้ พลาสติกใส่ยาให้กบั ผูป้ ว่ ย โดยให้ผปู้ ว่ ยนําถุงผ้ามาใส่ยาเอง ซึง่ ผลจากการดําเนินงานทําให้ รพ.
สต.ปา่ กลางประหยัดเงินค่าซือ้ ถุงพลาสติก 1,300 บาทต่อปี
2.3.1.7 กลุ่มเยาวชนตําบลป่ากลาง ได้รวมกลุ่มกันเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการจัดการขยะลักษณะของ
เยาวชนจิตอาสารักษาสิง่ แวดล้อม โดยมีกจิ กรรมทีส่ าํ คัญ เช่น การรณรงค์เก็บขยะตามแนวถนนทุกวันเสาร์ การทําความ
สะอาดสถานทีร่ าชการ การเดินสํารวจถังขยะของแต่ละหลังคาเรือนพร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําการคัดแยกขยะให้แก่ครัวเรือน
2.3.1.8 ศูนย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเกษตรกรใหม่ ไร่อมั ฤทธิ ์ (สาขาปวั ) ซึง่ ตัง้ อยู่ในตําบลป่ากลาง ทําหน้าทีฝ่ ึ กอบรมและ
ให้คาํ ปรึกษาแก่ประชาชนในการจัดการขยะอินทรียแ์ ละการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียโ์ ดยการนํามาทําปุ๋ยบํารุงดิน เป็ นต้น
2.3.2 ภาคีเครือข่ายนอกชุมชน มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงาน 3 ลักษณะ ดังนี้
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2.3.2.1 สถานทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเป็ นทีป่ รึกษา ประกอบด้วย บริษทั วงษ์พาณิชย์ สาขาจังหวัดน่าน มีบทบาทใน
การส่งเสริมการจัดตัง้ ธนาคารขยะและตลาดนัดขยะรีไซเคิล และสนับสนุ นวิทยากรให้ความรูใ้ นการคัดแยกขยะ หมู่บา้ นวัง
ฆ้องและชุมชนบ้านมหาโพธิ ์ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน เป็ นสถานที่ศึกษาโครงการจัดตัง้ ตลาดนัด/ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
เทศบาลตําบลท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็ นสถานทีศ่ กึ ษาระบบการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง เทศบาลตําบลเชียงกลาง
จังหวัดน่ า น เป็ นสถานที่ศึกษาการจัดการขยะอิน ทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุ มชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และ
หน่วยงานราชการ
2.3.2.2 รูปแบบวิทยากรและที่ปรึกษา ประกอบด้วย รพ.สต.สกาด อําเภอปวั จังหวัดน่ าน สนับสนุ นวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทําปุ๋ยหมักและนํ้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ บริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาจังหวัดน่ าน สนับสนุ น
วิทยากรให้ความรูใ้ นการคัดแยกขยะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเพียง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน สนับสนุนวิทยากรกระบวนการในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
2.3.2.3 รูปแบบการเป็ นเครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตําบลป่ากลางได้มีเครือข่ายเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจําเดือนของทีว่ ่าการอําเภอปวั
การประชุ ม ประจํา เดือ นของสํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอป วั การจัด กิจ กรรมรณรงค์ใ นวัน อสม. แห่ ง ชาติ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ในเวปไซด์ต่าง ๆ ซึง่ ข้อมูลจะถูกเชื่อมโยง (Link) ไปอย่างกว้างขวาง และเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนอกชุมชน
ผลจากทีช่ ุมชนชาวเขาตําบลปา่ กลางได้ดําเนินกิจกรรมจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน พบว่า การจัดการขยะใน
พืน้ ทีเ่ ป็ นไปในทิศทางที่ดขี น้ึ สังเกตได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรในพืน้ ที่ มีความตื่นตัวในการทํากิจกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมธนาคาร/ตลาดนัดขยะมีการดํา เนินงานอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน การดําเนินงานทีผ่ ่านมาสามารถสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ชุมชน เฉลี่ยเดือนละ 25,412 บาท มีครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม จํานวน 18
ครัวเรือน มีบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพต้นแบบจํานวน 95 จุด มีเยาวชนจิตอาสารักษาสิง่ แวดล้อม และมีภาคีเครือข่ายการจัดการ
ขยะนอกพืน้ ที่ จํานวน 8 องค์กร และผลจากการสํารวจความพึงพอใจ พบว่า ประชาชน แกนนําชุมชน และภาคีเครือข่าย
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการจัดการขยะในพื้นทีต่ ําบลป่ากลาง โดย รู้สกึ ประทับใจที่องค์กรต่าง ๆ ในตําบลป่ากลางให้
ความสําคัญต่อการจัดการขยะ และมีความยินดีและเต็มใจที่จะร่วมมือในกิจกรรมการจัดการขยะทีห่ มู่บา้ นและหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ดําเนินงาน มากถึงร้อยละ 100
ภายหลัง เสร็จสิ้น การดํา เนิ นโครงการ พบว่ า ผลการสํารวจปริม าณขยะหลัง ดํา เนิน โครงการเท่า กับ 4,673.20
กิโลกรัมต่อวัน อัตราการผลิตขยะเฉลีย่ เท่ากับ 0.36 กิโลกรัมต่อคน โดยปริมาณขยะลดลงจากก่อนดําเนินการ 3,694.70
กิโลกรัมต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 47.93 โดยขยะอันตรายมีอตั ราลดลงมากทีส่ ุด ร้อยละ 81.40 รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิล
ลดลง ร้อยละ 60.71 ขยะอินทรีย์ ลดลง ร้อยละ 39.38 และขยะทัวไป
่ ลดลง ร้อยละ 27.29 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประเภทและปริมาณของขยะทีเ่ กิดขึน้ ต่อวันในตําบลปา่ กลาง อําเภอปวั จังหวัดน่าน
ก่อนและหลังดําเนินการวิจยั
ก่อนดําเนินการ อัตราการผลิต หลังดําเนินการ อัตราการผลิต ลดลงจากก่อน
ขยะ
ขยะ
ดําเนินการ
ประเภทขยะ
กก.
กก.
กก./คน/วัน
กก./คน/วัน
กก. (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ขยะอินทรีย์
2,487.40
0.22
1,507.63
0.14
979.77
(32.27)
(37.57)
(39.38)
2. ขยะทัวไป
่
1,612.92
0.14
1,172.75
0.10
440.17
(20.93)
(29.22)
(27.29)
3. ขยะรีไซเคิล
3,199.27
0.29
1,256.89
0.11
1,942.38
(41.51)
(31.32)
(60.71)
4. ขยะอันตราย
408.31
0.04
75.93
0.01
332.38
(5.30)
(1.89)
(81.40)
7,707.90
0.69
4,013.20
0.36
3,694.70
รวม
(100.00)
(100.00)
(47.93)
จากตารางที่ 2 พบว่า ขยะอันตรายมีอตั ราลดลงมากทีส่ ุด ร้อยละ 81.40 เนื่องจากขยะอันตรายประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
สารเคมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นพลาสติก เหล็ก สังกะสี ขวดแก้ว และถุงพลาสติก รวมถึงแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือเป็ นขยะทีต่ ลาดนัดขยะ
รับซือ้ จึงถูกกําจัดโดยการนําไปขายทีต่ ลาดนัดขยะ คงเหลือเฉพาะหลอดไฟฟ้าและถ่านไฟฉายเท่านัน้ ทีข่ ายไม่ได้จงึ ทําให้
ขยะอันตรายลดลงเป็ นจํานวนมาก รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิล ลดลง ร้อยละ 60.71 ซึง่ เป็ นผลมาจากการให้ความรูใ้ นการคัด
แยกขยะและการจัดตัง้ ธนาคารขยะและตลาดนัดขยะในชุมชน รับซือ้ ขยะรีไซเคิลทุกชนิดในราคาสูงทําให้ประชาชนนําขยะ
รีไซเคิลมาขายเป็ นจํานวนมาก ส่วนขยะอินทรีย์ ลดลง ร้อยละ 39.38 เนื่องจากหลังจากการรณรงค์ให้ความรูแ้ ล้วประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกเอาขยะอินทรียไ์ ปทําประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้ เช่น การนําไปเลี้ยงสัตว์
การหมัก ทํา ปุ๋ ย รวมถึง ผู้นํ า ชุ มชน และ อบต. ป่า กลางได้ร ณรงค์ขอความร่ วมมือให้เ กษตรกรทํา การคัด ผลผลิต ทาง
การเกษตร ณ บริเวณไร่หรือสวน และหากนํามาคัดแยกในพืน้ ทีก่ ใ็ ห้นําเศษขยะอินทรียไ์ ด้เหล่านัน้ ไปหมักทําปุ๋ยหรือกองทิง้
ไว้ในพืน้ ทีเ่ กษตรเพื่อให้เป็ นปุ๋ยธรรมชาติแก่พชื ไร่ ส่วนขยะทัวไป
่ ลดลง ร้อยละ 27.29 โดยเฉพาะถุงพลาสติก ถุงขนมทีไ่ ม่
มีฟอล์ย และกล่องนมลดลงเป็ นจํานวนมากเนื่องจากเป็ นขยะทีต่ ลาดนัดขยะรับซือ้ ประชาชนจึงเก็บ รวบรวมไว้สาํ หรับขาย
ส่วนการนําเศษหิน เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างทิง้ ลงในถังขยะนัน้ ได้มกี ารรณรงค์ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่องถึงสภาพปญั หาและสถานการณ์ของขยะในพืน้ ที่ รวมถึงปญั หาการขาดแคลนทีด่ นิ สําหรับสร้างหลุมทิง้ ขยะซึง่
มีส่วนทําให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือจัดการกับขยะเหล่านี้ด้วยวิธอี ่นื ๆ ผลจากการดําเนินงาน
ดังกล่าวทําให้ปจั จุบนั ตําบลป่ากลางมีปริมาณขยะจํานวน 3,694.70 กิโลกรัมต่อวัน หรือจํานวน 25,862.90 กิโลกรัมต่อ
สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการจัดเก็บของผูร้ บั จ้างซึง่ สามารถจัดเก็บได้สปั ดาห์ละ 27,000 กิโลกรัม สรุป
ได้ว่า ในปจั จุบนั ทําการจัดเก็บได้สมดุลกับปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้
2.4 ปญั หา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน ปญั หาและอุปสรรคทีส่ าํ คัญทีพ่ บจากการดําเนินงาน
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากความแตกต่างด้านภาษาในการ
สื่อสารของแต่ ล ะชนเผ่ า ปญั หาจากการเมือ งท้องถิ่น โดยมีกลุ่มการเมือ งท้องถิ่นหลายกลุ่มไม่ ให้ความร่วมมือในการ
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ดําเนินงานเนื่องจากเกรงว่าอีกกลุ่ม หนึ่งจะได้คะแนนความนิยมมากกว่า และการขาดความต่ อเนื่องของกิจกรรมโดย
ประชาชนบางส่วนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง เมื่อขาดการกระตุ้นติดตามก็จะหยุดการดําเนินการ ส่วน
แนวทางในการแก้ไขปญั หาเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน ได้แก่ ทุกภาคส่วนควรปรับระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อนําเอาข้อมูล
ข่าวสารสื่อสารไปถึงประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ มีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสําหรับครัวเรือนที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการขยะ และ ควรระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมในพืน้ ทีเ่ พื่อนํามาใช้ในการจัดการขยะอย่างครบวงจร

วิ จารณ์ และสรุปผล
1. บริบทชุมชน สภาพปัญหาและศักยภาพในการจัดการขยะของตาบลป่ ากลาง พบว่า พืน้ ทีป่ ระกอบด้วย 3
ชนเผ่า คือ เผ่าม้ง เผ่าลัวะ และเผ่าเมีย่ น แต่ละชนเผ่ามีวฒ
ั นธรรม ประเพณี การดํารงชีพ และภาษาพูด เป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง และเป็ นพืน้ ทีท่ ก่ี าํ ลังประสบกับปญั หาขยะทีม่ แี นวโน้มรุนแรงขึน้ เรื่อย ๆ โดยมีขยะเกิดขึน้ 7.70 ตันต่อวัน ในขณะที่
การจัดการขยะไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้มขี ยะตกค้างในพืน้ ทีถ่ งึ ร้อยละ 49.90 ของปริมาณขยะทัง้ หมดใน
แต่ละสัปดาห์ และพบว่า ประชาชน ร้อยละ 89.10 มีทศั นคติว่าการจัดการขยะเป็ นบทบาทหน้าที่ท่ี อบต. จะต้องจัดให้
เนื่องจากได้จ่ายเงินค่าจัดการขยะไปแล้ว ด้วยทัศนคติเช่นนี้จงึ ทําให้ประชาชนทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังโดยไม่มกี ารคัด
แยกหรือนํากลับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงขาดการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในการดําเนินงาน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมบัติ
ชมพูน้อย (2550) [6] ทีท่ ําการวิจยั เรื่อง รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลงิว้ งาม
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.5 เห็นด้วยกับการพึง่ พา อบต.มาจัดเก็บขยะมูลฝอย และ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ กัลยารัตน์ ดารา และ นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ (2550) [7] ทีท่ ําการวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลมหาราช อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปญั หาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่ประสบ
ความสําเร็จนัน้ มีสาเหตุสาํ คัญจากการทีป่ ระชาชนขาดจิตสํานึกและไม่มคี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงขาดความรู้
และขาดการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปญั หา
2. การพัฒ นาเครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งชุ ม ชนชาวเขาเพื่ อ การจัด การขยะอย่ า งยังยื
่ น พบว่ า
กระบวนการแก้ไขปญั หาขยะของชุมชนชาวเขาตําบลป่ากลางนัน้ ชุมชนได้ทําการวิเคราะห์ปญั หาและศักยภาพของชุมชน
จนเกิดความตระหนักและนําไปสูก่ ารกําหนดแนวทางในการแก้ไขปญั หาร่วมกัน โดยการนําเอาแกนนําชุมชนทุกหมู่บา้ นทุก
ชนเผ่ามาทําการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะ เพื่อนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปชีช้ วน ชักนําให้ประชาชนในชุมชนของตนเอง
ปฏิบตั ิตามเพื่อนํ าไปสู่เป้าหมายการจัดการขยะร่วมกันทัง้ ตําบล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใน
ตําบลปา่ กลางยังไม่เคยมีกจิ กรรมการแก้ไขปญั หาขยะแต่อย่างใด ดังนัน้ ในการเริม่ ดําเนินงานจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษาดูงาน
จากชุมชนหรือองค์กรอื่น เพื่อนําความรูม้ าประยุกต์ใช้ และริเริม่ ก้าวเดินตามแนวทางของชุมชนอื่นไปก่อนทีจ่ ะปรับแนว
ทางการดําเนินงานมาเป็ นบริบทของชุมชนตนเอง ซึง่ ผลการศึกษาส่วนนี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิษณุ สถานนท์ชยั
(2550) [8] ที่พบว่า ผู้นําชุมชนทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่ อการเปลี่ยนแปลง
ความคิดและการกระทําของคนในชุมชน หากผูน้ ําชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วสมาชิกในชุมชนย่อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมากขึน้ และการริเริม่ ดําเนินการแก้ไขปญั หาขยะของชุมชนส่วนใหญ่จะริเริม่ จากความต้องการของชุมชนเอง
โดยคณะกรรมการชุมชนจะไปศึกษาดูงานของชุมชนอื่น ๆ แล้วนํ ามาประยุกต์ใช้กบั ชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสมกับ
สภาพปญั หาและความต้องการของชุมชน โดยผูบ้ ริหารกิจกรรมหรือผูน้ ําชุมชนต้องกระทําตนเป็ นแบบอย่างและพยายาม
โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ยงยุธ
เถื่อนกลาง (2550) [9] ทีท่ ําการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในชุมชนโดย
กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ ตําบลตาลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ขัน้ ตอนในการพัฒนารูปแบบ
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การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะได้มงุ่ เน้นการพัฒนาแกนนําชุมชน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล หน่วยราชการในพืน้ ที่ วัด และครัวเรือน โดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์และเรียนรูท้ กั ษะในการจัดการ
ขยะแล้วสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนแสดงบทบาทตามภารกิจของตนเอง ซึง่ ภายหลังการดําเนินงานแกนนําชุมชนมีค่าเฉลีย่
ของการรับรู้ ความตระหนัก และการมีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ ส่วนในด้านการนําโครงการสูก่ ารปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วมภายใต้การนํา
ของแกนนําชุมชน พบว่า การจัดการขยะในตําบลป่ากลางเป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมการจัดการ
ขยะตลอดจนถึงการมีสว่ นร่วมของแกนนําชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ มีความตื่นตัวในการทํากิจกรรมการ
จัดการขยะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และยังได้แสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรภายนอกชุมชนให้เข้ามาสนับสนุ นการ
ดําเนินงานอีกด้ว ย ส่งผลทําให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงถึงเฉลีย่ ร้อยละ 39.37 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศิขรินทร์
กุหลาบ (2550) [10] ทีท่ ําการวิจยั เรื่อง การสร้างสมรรถนะการกําจัดขยะชุมชนในเขตเมืองผ่านกระบวนการถ่ายทอดของ
นักบริหารท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาตําบลหินตัง้ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบว่า การดําเนินการส่งผลทําให้นักบริหาร
ท้องถิน่ มีความรูแ้ ละทักษะในการกําจัดขยะเพิม่ มากขึน้ และมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะโดยการนําความรู้
ไปถ่ายทอดให้ประชาชนและขยายไปจนครอบคลุมพืน้ ทีส่ ่งผลทําให้ขยะมีปริมาณลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 10.78 นอกจากนี้ การ
ดําเนินงานจัดการขยะของตําบลปา่ กลางยังได้มกี ารขยายผลไปสูป่ ระชาชนทุกกลุ่มอย่างหลากหลาย ทําให้เกิดกลุ่มแกนนํา
จิตอาสารักษาสิง่ แวดล้อมที่มีกจิ กรรมการจัดการขยะอย่างเป็ นรูปธรรมและมีการดําเนินงานอย่างต่ อเนื่อง หน่ วยงาน
ราชการในพืน้ ทีท่ ุกหน่วยเป็ นต้นแบบของการจัดการขยะ ชุมชนมีแผนปฏิบตั กิ ารในการจัดการขยะอย่างเป็ นรูปธรรมและมี
สถาบันในชุมชนรองรับ โดยโครงการจัดการขยะได้รบั การบรรจุเข้าอยู่ในแผนพัฒนาตําบลของ อบต.ป่ากลาง ซึง่ อนุ มตั ิ
งบประมาณ และบุคลากร ให้เข้าร่วมในการดําเนินงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน หน่ วยงาน
ราชการในพืน้ ที่ โดยดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ทุกขัน้ ตอนของการดําเนินงานจะมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
รับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนทุกหมู่บา้ น ทุกชนเผ่าภายใต้หลักการและบรรยากาศของความเป็ นประชาธิปไตย มีการ
บูรณาการทุนทางสังคมทัง้ จากภายในและภายนอกชุมชน ก่อนที่จะนํ าความคิดเห็นเหล่านัน้ มาสังเคราะห์ร่วมกัน แล้ว
กําหนดเป็ นกิจกรรมในการปฏิบตั ิ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสริมสุข บัวเจริญ และคณะ (2553) [11] ทีพ่ บว่า ปจั จัยแห่ง
ความสําเร็จของการแก้ไขปญั หาขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วมนัน้ มีองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ ความมุ่งมันและจริ
่
งจังของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในองค์กร การทํางานเป็ นทีมอย่างจริงจังของคณะทํางานทีม่ าจากหลายหน่ วยงาน การมีส่วนร่วมของภาคี
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมี
บทบาทสําคัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมซึง่ จะส่งผลถึงการแก้ไขปญั หาอย่างยังยื
่ น นอกจากนี้การดําเนินงาน
ชุมชนตําบลป่ากลางยังให้ความสําคัญกับการค้นหาปญั หา การวิเคราะห์สาเหตุแห่งปญั หา เพื่อให้สามารถทีจ่ ะออกแบบ
กิจกรรมเพื่อกระทําต่อปญั หาเหล่านัน้ ร่วมกัน โดยการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นความสอดคล้องกับภูมสิ งั คมของชุมชน
ไม่ขดั แย้งหรือเกิดผลกระทบกับความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่า การดําเนินการในแต่ละขัน้ ตอนจะมีความยืดหยุ่น
สูงเพื่อไม่ให้กระทบกับวิถชี วี ติ ของประชาชน ทัง้ นี้เนื่องจากพืน้ ทีต่ ําบลป่ากลางประกอบด้วยชาวเขา 3 ชนเผ่า คือ เผ่าม้ง
เผ่าเมีย่ น และเผ่าลัวะ การกําหนดกิจกรรมจากส่วนกลางหรือจากคณะกรรมการบริหารโครงการอาจจะสามารถทําได้ในชน
เผ่าหนึ่งแต่กบั อีกชนเผ่าหนึ่งอาจจะไม่สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยข้อจํากัดทางประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ดังนัน้ การ
เปิ ดโอกาสให้แต่ละชุมชนกําหนดกลวิธใี นการจัดการขยะของตนเองตามกรอบทีค่ ณะกรรมการวางไว้อย่างกว้าง ๆ จึงเป็ น
อีกวิธหี นึ่งทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปิ ยะรัตน์ วงศ์จุมมะลิ (2551) [12] ทีท่ ําการศึกษาเรื่องการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ ๒ ตําบลทุ่งงาม อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง พบว่า การแก้ไขปญั หาการจัดการขยะอย่างยังยื
่ นนัน้ ควรมีการพัฒนาให้ตรงกับปญั หาที่เกิดขึน้
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อย่างแท้จริงในชุมชน หรือเป็ นการพัฒนาทีร่ ะเบิดออกมาจากข้างใน โดยชุมชนเป็ นเจ้าของเรื่อง ซึง่ จะส่งผลต่อกระบวนการ
มีสว่ นร่วมจนเกิดแนวทางการแก้ไขปญั หาทีเ่ หมาะสมกับสภาพของชุมชน

ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
การแก้ไขปญั หาขยะในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามแตกต่างทางด้านชาติพนั ธุแ์ ละบริบททางสังคม ควรมีการค้นหาและวิเคราะห์
ปญั หา และศักยภาพของชุมชนอย่างถ่องแท้เพื่อให้สามารถออกแบบกระบวนการ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภูมสิ งั คมของชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับวิถชี วี ติ ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนอย่างกลมกลืน
ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชน ประชาชน และองค์กรในชุมชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหล่อหลอม
ให้มเี ป้าหมายเดียวกันอันจะนําไปสูค่ วามร่วมมือในการจัดการปญั หาขยะอย่างยังยื
่ น และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาคีภายในและภายนอกพืน้ ที่ ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะของประชาชนให้เป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง รวมถึงกระทําตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการจัดการขยะด้วย
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แนวทางการเสริ มสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวพืน้ ที่ อบต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
ด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
Guideline for Tourism potentiality building in Wieng Huaw Subdistrict
Administration Organization, Phan District, Chiang Rai Province from Cultural
Tourism Route.
ชาญคณิต อาวรณ์ 1
Chankhanit Arvorn1
0

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ 1.) เพื่อสํารวจข้อมูลและศักยภาพชุมชนในด้านการท่องเที่ยว โดย
แสวงหาความร่วมมือระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 2.)
สร้า งกระบวนการมีส่วนร่ว มในการกํา หนดรูปแบบและแนวทางการจัดการท่อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม เน้ นเส้น ทาง
ท่องเที่ยว ผลการวิจยั พบว่า พื้นที่ทางกายภาพของเวียงห้าว ถูกทับซ้อนบนพืน้ ที่เวียงโบราณหนึ่งในเขตวัฒนธรรม
เมืองพะเยา เชียงราย สะท้อนความทรงจําร่วมของกลุ่มคนทีม่ กี ารตัง้ ถิน่ ฐานกระจายตัวอยู่ตามทีร่ าบเชิงเขาดอยด้วน
หรือดอยหัวง้ม ดังนัน้ องค์ความรูใ้ นการจัดการภูมนิ ิเวศวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการ “เส้นทางนํ้าและการ
ใช้ทรัพยากรนํ้า” เพื่อต่อยอดไปถึงการพัฒนาพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าเดียวกัน และเพื่อรองรับต่อการเข้ามาของการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชนทีม่ แี นวโน้มจะเกิดขึน้ ในอนาคต ในมิตกิ ารเชื่อมโยงพืน้ ทีเ่ พื่อกําหนดรูปแบบเส้นทางการท่องเทีย่ ว จากการ
ประชาคมผู้นําจํานวน 17 ท่าน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ภูมปิ ญั ญาจํานวน 15 ท่าน ร่วมกับการสํารวจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและคณะครูโรงเรียนอนุ บาลเวียงห้าว พบว่าจุดเด่นของพืน้ ที่มี 2 ประการคือ
ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และมีแหล่งการเรียนรูท้ างด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญั ญา ดังนัน้ รูปแบบและแนวทางการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่ อการเตรียมความพร้อม พบว่ า
เส้นทางการท่องเที่ยวจําเป็ นต้องเชื่อมโยงกับสถานที่สาํ คัญในพื้นทีล่ ุ่มนํ้ าเดียวกัน คือ เส้นทางเทศบาลเมืองพาน –
อบต.หัวง้ม – อบต.ดอยงาม – อบต.เวียงห้าว – อบต.แม่เย็น

คําสําคัญ : เส้นทางการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
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Abstract
The objective in the research is 1) Observe Information and community abilities to explore the
potential in tourism. Seeking cooperation between the communities, Educational institution and Wieang Huaw
Subdistrict Administration Organization. 2) The process involved in determining model and guidelines based
on a multilateral approach to the management of cultural tourism to prepare for the Wieang Huaw Subdistrict
Administration Organization. A result in the research is divided into 2 respect are the study of knowledge and
research and development. the study of knowledge ; Physical space of the Wieang Huaw is overlap on the
ancient community in Phayao - Chiang Rai cultural areas.There are reflect the memories of people who have
joined the settlements scattered along the plains or foothills of Doi Doan(Doi Hua Ngum). Therefore, the
knowledge management of culture ecology is an important opportunity that should dashing walled community
together. In particular, water resources management to further the development of the basin, and to facilitate
the entry of the tourism community that tends to occur in the future. research and development ; Wieang
Huaw is dominated by the 2 respect are communities and the natural environment is a source of learning
and the cultural and intellectual history. Therefore, model and guidelines for cultural tourism are the travel
path necessarily linked to an important place in the same watershed. The tour route is start at Moung Phan
municipality to Hoa Ngum – Doi Ngam - Wieang Huaw – Mea yen.
Key word : Cultural Tourism Route.
บทนํา
“เวียงห้าว” ภูมนิ ามท้องถิน่ ที่ชาวบ้านเรียกขานเวียงโบราณแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกบริเวณพื้นที่เชิงเขา
ดอยด้วน ปจั จุบนั ตัง้ อยู่ภายใต้เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย จากการศึกษา
ค้นคว้าในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์โดยนักวิชาการท้องถิน่ พบว่า เป็ นชุมชนโบราณในฐานะเครือข่ายอํานาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองในสมัยจารีต ระหว่างเมืองพะเยาและเชียงราย [1] จากงานวิจยั ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนครัง้ ล่ า สุด พบว่ า พื้น ที่ชุ ม ชนเวีย งห้า วและเครือ ข่า ยชุ ม ชนในเวีย งห้า วแห่ ง นี้ มีม ีค วามหลากหลายใน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สามารถนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์เชิงพานิชย์ต่อชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็ นรูปธรรมได้อย่างน่ าสนใจ [2] ด้วยศักยภาพพืน้ ทีว่ จิ ยั ดังกล่าวข้างต้น น่ าสนใจว่าสามารถค้นหารูปแบบและ
แนวทางในการพัฒนาไปเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วโดยการบริหารจัดการของชุมชนได้อย่างมีนยั สําคัญ ประกอบกับ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเวียงห้าว มีนโยบายและแผนดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ทีม่ กี รอบแผนกําหนดการกระจายอํานาจและการถ่ายโอนภารกิจ จํานวน 6 ภารกิจ หนึ่งใน
ภารกิจสําคัญคือ การจัดการศิลปะวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา จารีตประเพณี [3]
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เมืองพาน

เวียงห้าว

ภาพที่ 1 พืน้ ทีว่ จิ ยั ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
การวิจยั นี้มุ่งแสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจยั ทัง้ จากสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และผูน้ ําท้องถิน่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับของพืน้ ทีใ่ นมิตกิ ารท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ผ่านแนวคิด
“การท่องเทีย่ วโดยชุมชน” Community - Based Tourism) คือการท่องเทีย่ วทีค่ ํานึงถึงความยังยื
่ นของสิง่ แวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของมีสทิ ธิใน
การจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน [4] องค์ประกอบของการจัดการท่องเทีย่ วโดยชุมชน องค์ประกอบ
หลักของ CBT มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การ
เรียนรู้
วัตถุประสงค์และวิ ธีการศึกษา
1.วัตถุประสงค์การศึกษา
1.1 ข้อมูลและศัก ยภาพชุมชนในด้านการท่ องเที่ยว โดยแสวงหาความร่วมมือระหว่างชุมชน
สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
1.2 สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการกํา หนดรูปแบบและแนวทางการจัดการท่ องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยเน้นทีร่ ปู แบบเส้นทางท่องเทีย่ ว
2. วิ ธีการศึกษา
2.1 พืน้ ที่วิจยั องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2.2 ประชากร ได้แก่ ฝา่ ยบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว, นักพัฒนาสังคมประจําอําเภอ
พาน,กํานันและผูใ้ หญ่บา้ น,ผูน้ ําท้องถิน่ และนักวิชาการ
2,2 เครือ่ งมือในการวิ จยั
ก. การสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่
เจาะจง
ข. แบบสอบถาม การออกแบบสอบถามทีค่ รอบคลุมประเด็นปญั หาในการวิจยั
ค. การสังเกตการณ์ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participation Observation ) ในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน และในกิจกรรมการวิจยั
ง. การสํารวจและการบันทึกข้อมูล การสํารวจพืน้ ทีว่ จิ ยั การสํารวจแหล่งทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม โดยเน้นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ GIS
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จ. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยการจัดเวทีเสวนา (Staging Siminar ) การจัดทําเวที
กลุ่มย่อย (Focus Group)
3.การวิ เคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ วิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชนทีเ่ หมาะสม และเอื้อต่อการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว
ร่วมกับการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากประชาคมวิจยั และกลุ่มผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ค้นหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเทีย่ ว
3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณ แบบสอบถามจากการวิจยั องค์ประกอบหลัก 5 ตอนคือ
ก. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ข. ความเข้าใจเกีย่ วกับพืน้ ทีว่ จิ ยั วิถชี วี ติ วัฒนธรรมของผูค้ นในบริบทการท่องเทีย่ ว
ค. ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการท่องเทีย่ ว
ง. รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อพืน้ ทีว่ จิ ยั
จ. ข้อเสนอแนะและการมีสว่ นร่วมในการจัดการท่องเทีย่ ว
ผลการศึกษา

“...ถ้าจะหือ้ บ้านเฮาเจริญขึน้ พ่ออยากหือ้ ช่วยเหลือทางแหล่งนํ้า ใคร่อยากมีทเ่ี ก็บ
นํ้าแปงไว้บนดอยงามนี้แล้วก็ชกั นํ้าเข้าสูบ่ า้ นเฮา ...ถ้ามีน้ําแล้วการเกษตรก็จะดี วันหน้าวันตา
ก็แปงเป็ นทีท่ ่องเทีย่ ว เขาก็จะมาแอ่วบ้านเฮา อีพ่ ่อตึงใคร่หอ้ื เขาช่วยเรื่องนํ้านี้แหละ...”
(อดีตกํานันบุญเทียน ทรายวิชยั
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย, สัมภาษณ์, 2555)

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นคือ 1) ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และ 2) แนวทางการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นทีร่ ปู แบบเส้นทางท่องเทีย่ ว
ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
1.บริ บทชุมชน นายสเกน เขตชํานิ [5] สันนิษฐานว่าผูก้ ่อตัง้ ตําบลเวียงห้าวบุคคลแรก คือ พ่อเทพ กับ แม่
วงศ์ จากอดีตตําบลเวียงห้าวเดิมนัน้ ได้ตงั ้ อยู่กบั บ้านหัวง้ม (ต.หัวง้ม)และต่อมาได้แยกออกมาเป็ น บ้านดอยงาม (ต.
ดอยงาม)และในปจั จุบนั ได้แยกออกมาเป็ นบ้านเวียงห้าว (ต.เวียงห้าว) น่ าสนใจว่า มีการให้ช่อื “ภูมนิ าม” ของพื้นที่
ชุมชนแห่งนี้ไว้อย่างหลากหลาย ทัง้ นี้นายบุญเทียน ทรายวิชยั [6] ในฐานะผูน้ ําชุมชนในขณะทีม่ กี ารจัดตัง้ ตําบลเวียง
ห้าวในราว พ.ศ.2532 มีการประชุมชาวบ้านและคณะกรรมการในครัง้ นัน้ ได้มกี ารถกเถียงถึงการตัง้ ชื่อตําบลทีจ่ ะมีการ
แยกออกมาจากตําบลดอยงามโดยผู้ใหญ่บ้านของ 4 หมู่บ้าน คือ 1.นายอ้าย 2.นายเงิน 3.นายช้อย 4.นายแก้ว มีผู้
เสนอชื่อสําคัญ 2 ชื่อคือ ตําบลเวียงห้าว โดยนายเงิน (อดีตพ่อกํานันเงิน บุญเรือง) ในขณะทีน่ ายบุญเทียน ทรายวิชยั
(ซึง่ เป็ นชาวนาอพยพมาทีเ่ วียงห้าวแห่งนี้ราว พ.ศ.2503) เป็ นผูเ้ สนอให้ช่อื ตําบลสันคือ ท้ายสุดมติได้ขอ้ สรุปว่าจะให้ตงั ้
ชื่อเป็ นตําบลเวียงห้าว น่ าสนใจว่าภูมนิ าม “เวียงห้าว” หรือ “สันคือ” ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ล้วนเกีย่ วข้องกับจุดเด่นของ
พื้น ที่น้ี คือเป็ น ที่ตงั ้ ของเวียงโบราณแห่ง หนึ่ง หรือป จั จุ บ ันเข้าใจกัน ว่า อาจหมายถึง “เวีย งห้า ว” ตามเอกสารทาง
ประวัติศ าสตร์ใ นพื้นที่ลุ่ มนํ้ า กก – อิง ในมิติป ระวัติศาสตร์ท้อ งถิ่น พบว่ า ชื่อ เรีย ก “เวียงห้า ว” มีช่ือ เรีย กอย่ า ง
หลากหลายทัง้ “เวียงโบราณบ้านสันปา่ หนาด” “เวียงแช่พราน” แต่ความทรงจําร่วมในชุมชนท้องถิน่ ให้ความสําคัญกับ
ชื่อเวียงห้าวมากกว่า ปจั จุบนั ร่องรอยเวียงโบราณแห่งนี้ตงั ้ อยู่ในเขตพืน้ ทีบ่ า้ นสันป่าหนาด หมู่ท่ี 2 ตําบลเวียงห้าว
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอําเภอพานปจั จุบนั ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เวียง
โบราณแหล่งนี้เป็ นลักษณะของเวียงทีส่ ร้างขึน้ ตามลักษณะของภูมปิ ระเทศ และนับว่าเป็ นเวียงทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้างทีส่ ุดหาก
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เทียบกับเวียงโบราณทีต่ งั ้ อยู่ในเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอพานอีก 4 แห่ง ลักษณะของการสร้างเวียงห้าวใช้วธิ กี ารขุดคูน้ําคันดิน
ล้อมรอบภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นเนินเขา หรือ ม่อนดอย จากการสํารวจของคณะทีมงานผูว้ จิ ยั และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
พบว่า เวียงห้าวมีลกั ษณะสัณฐานเป็ นรูปร่างยาวรีวางตัวในแนวแกนเหนือใต้มคี ูคนั ดินล้อมรอบเนิน 1 ชัน้ ภายในเวียง
ยังมีคคู นั ดินเป็ นรูปวงกลมขนาดเล็กอีก 1 ชัน้ พืน้ ทีล่ าดเอียงทุกด้าน [7]
ประเด็นทีน่ ่าสนใจคือ ตํานานเวียงห้าวอาจจะเป็ นความทรงจําร่วมผูค้ นในเขตวัฒนธรรมเมืองพะเยาบริเวณลุ่ม
นํ้าอิงทีม่ กี ารสร้างปฎิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างกัน เช่น การสูร้ บ และการติดต่อค้าขาย รวมถึงไปความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ เป็ นต้น ซึง่ แสดงถึงกลุ่มคนทีม่ กี ารตัง้ ถิน่ ฐานกระจายตัวอยู่ตามทีร่ าบเชิงเขาดอยด้วน อาจจะเป็ นกลุ่มชาติ
พันธ์ทม่ี วี ฒ
ั นธรรมบางอย่างร่วมกันหรืออาจจะเป็ นคนกลุ่มเดียวกัน การสร้างตํานานให้สอดคล้องกับภูมปิ ระเทศเพื่อใช้
เป็ นชุดคําอธิบายความเป็ นมาในอดีต และสิง่ ทีป่ รากฏให้เห็นในปจั จุบนั เป็ นปรากฏการทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยู่ในทุกกลุ่ม
สังคมมนุษย์
ความสําคัญของเวียงห้าวในมิตพิ น้ื ทีห่ รือภูมนิ ิเวศน์วฒ
ั นธรรมนัน้ อาจพิจารณาได้จาก “เส้นทางนํ้าและการใช้
ทรัพยากรนํ้ า” หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เวียงห้าวในอดีตนัน้ พบว่าหมีแหล่งนํ้ าหลายแห่งที่เชื่อมต่อกับพื้นที่
ชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “หนองหาง” ก็คอื “หนองฮ่าง” หนองนํ้าขนาดใหญ่ในเขตอําเภอพานปจั จุบนั ซึง่ ก็มี
ความเป็ นไปได้ตามข้อสันนิฐานของ ครูอนิ ทร์ สุใจ ตัง้ ไว้ เพราะหากขึน้ มาทางทิศเหนือจากพะเยาผ่านแม่ใจและหนอง
ฮ่างโดยลัดเลาะไปตามลํานํ้าแม่ฮ่างไปแล้วจะถึงบริเวณเวียงห้าว ซึง่ เมืองพานในฐานะพันนาหนึ่งใน 36 พันนาของ
แคว้นพะเยาจะมีหน้าทีห่ ลักเหมือนพันนาอื่นๆ คือการเพาะปลูกผลิตอาหารและส่งส่วยผลิตผลการเกษตรของตนให้แก่
เมืองพะเยา ทีเ่ ป็ นเมืองหลวงหรือเมืองศูนย์กลางการปกครองของแคว้นพะเยา
2. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่เวียงห้าว
ก.ชุมชนโบราณเวียงห้าว
จุด เด่น ของชุ มชนคือ ยังคงร่อ งรอยหลัก ฐานคูน้ํ า คันดิน ของเมือ งโบราณ (จากการเดิน สํารวจพบว่ า
บางส่วนถูกทําลายเนื่องจากที่ดนิ ในเขตเวียงโบราณนี้เป็ นทีร่ าชพัสดุ มีการเช่าทําการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ปลูกสวนลําไย ทําให้แนวคูน้ําคันดินบางส่วนถูกทําลาย พร้อมกับการใช้ทรัพยากรทีด่ นิ )จากการพบโบราณวัตถุภายใน
วัดสันป่าหนาดตัง้ อยู่ภายในเขตเวียงโบราณนี้ ชี้ให้เห็นร่องรอยของวัฒนธรรมร่วมสมัยล้านนาอย่างน้อยในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างเช่น ตะคันสําริด,อิฐมีจารึกว่า “ดินพระโกธา”,แวดินเผา และเครื่องมือโลหะในการเกษตรเป็ นต้น
สามารถพัฒนาให้เป็ นสถานทีศ่ กึ ษาทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ของชุมชนได้อย่างด
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ข.ประเพณี ขนึ้ ธาตุดอยงาม
จากรัฐจารีตล้านนา พระธาตุในบริบทของสังคมล้านนาโบราณ ก่อรูปในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – 20
คือ การขยายตัวของกลุ่มบ้านเมืองและการขยายตัวเส้นทางการค้าในเขตลุ่มนํ้าโขง ก่อให้เกิดเครือข่ายเส้นทางการเผย
แผ่พุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมืองสุโขทัย เพราะเป็ นเส้นทางสําคัญทีล่ า้ นนาใช้ตดิ ต่อผ่านไปยังเมืองเมาะตะมะ
ทําให้พุทธศาสนาจากทัง้ สองเมืองนี้สามารถเชื่อมต่ อทางการค้าขึ้นมาทางแม่น้ํ ายม – น่ าน แม่น้ํ าอิง – กก [8]
เช่นเดียวกับ พระธาตุดอยงาม” ปจั จุบนั ทีต่ งั ้ หมู่ 1 บ้านดอยงาม ตําบลเวียงห้าว จากคําบอกเล่าของพ่อหนานคํา
ตาสาย เดิมทีเ่ นินพระธาตุเป็ นกองอิฐสูงประมาณ 2 เมตร บนกองอิฐได้พบหินสลักเป็ นรูปช้าง 7 หัว 7 หาง
ปจั จุบนั ได้ศูนย์หายไป ในมีพุทธศักราช 2516 พระอาจารย์ธรรมใจ สันติกโร เข้าเข้ามาทําการบูรณะพระธาตุกลับ
ชาวบ้าน พระธาตุดอยงามมีช่อื เรียกอีกชื่อว่าพระธาตุดอยหังง้ม ตามพืน้ ทีต่ งั ้ ของพระธาตุดอยงาม ปจั จุบนั พระธาตุ
ั่
ดอยงามมีทางขึน้ เป็ นบันไดพญานาคขึน้ สู่พระธาตุดอยงามรวมไปถึงพระพุทธรูป ระฆังโดยรอบพระธาตุรูปปนฤๅษี
และสัตว์ 12 ราศี บริเวณรอบพระธาตุดอยงาม
ประเพณีขน้ึ ธาตุมกี จิ กรรมสําคัญคือ การสรงนํ้าพระธาตุภายนอกในส่วนของตัวสถาปตั ยกรรมเจดีย์ ซึง่ ถือ
เป็ นการบูชาสระสรงพระธาตุทบ่ี รรจุอยู่ภายใน เมื่อกําหนดถึงเวลางานประจําปี ทุกคนจะรวมตัวกันดึงสายเชือกชักรอก
หม้อนํ้าหอมขมิน้ ส้มปอ่ ยทีท่ ุกคนมาใส่รวมกันไว้ ชักขึน้ ไปรดสรงถวายพระธาตุเป็ นแถวไป น่ าสนใจว่าประเพณีเดือน
8 ของล้านนา หรือ “ป๋าเวณี 8 เป็ ง” (ช่วงเดือนพฤษภาคม) ถือเป็ นช่วงเดือนของประเพณีขน้ึ ธาตุ ในงานปอยขึน้ ธาตุ
มีสงิ่ สะท้อนภาพเครือขายของลุ่มนํ้าตามวัฒนธรรมทีห่ มู่บา้ นลุ่มนํ้านัน้ สร้างขึน้ มาได้แก่ขบวนแห่ครัวทานเรียกว่า “ครัว
ทานหัววัด” หัววัดจะมาพร้อมกับต้นเงินจากหมู่บา้ นของตน นําเงินมาร่วม “ฮอม” กับวัดทีจ่ ดั งานปอย มีการ “รับ
หัววัด” เป็ นการต้อนรับพี่น้องจากท้องถิ่นต่ างบ้าน คณะกรรมการวัดจะออกไปต้อนรับหัววัด รับพระก่อน และ
ั๋
ลูกบ้านจะขึน้ ไปบนปะรําพิธี วัดจะขอให้พระผูอ้ าวุโสทาเป็ น “เจ้าปอน” คอย “ปนปอน”
ให้ “ศรัทธาหัววัด” จากการ
สํารวจงานขึน้ พระธาตุดอยงาม พบว่านอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ระบบตลาดท้องถิ่น ได้มบี ทบาทเป็ นกลไก
สําคัญส่วนหนึ่งทีม่ าเกีย่ วข้องกับประเพณีการขึน้ ธาตุหรือการอุปถัมภ์บํารุงพระธาตุ กล่าวคือ ระบบหมวดวัดทีต่ ่างก็
ต้องมี “ของต้อน” ซึง่ เป็ นผลผลิตหรือสินค้าติดไม้ติดมือมาฝากญาติมติ รของตน ซึ่งส่วนหนึ่งก็นํามาขายด้วย การ
ติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างคนในเครือข่ายดังกล่าว ทําให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผลิตผลหรือสินค้าของแต่ละคนหรือ
ชุมชนไปในตัว พร้อมไปกับการรับข่าวสารในเรื่องผลผลิตทีแ่ ต่ละท้องถิน่ มีดว้ ย [9]
ค.พระเจ้าหิ นทิ พย์เวียงห้าว(พระรอดหลวง)
“พระเจ้าหินทิพย์” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระรอดหลวง” ช่างได้แกะสลักหินทรายที่ยงั คงเหลือพนักพิง
ด้านหลังไว้เพื่อรองรับนํ้าหนักมีรูปแบบศิลปะทีช่ ่างได้แสดงออกไว้คอื ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์แสดงปางมาร
วิชยั ครองจีวรห่มเฉียง แสดงชายสังฆาฏิเป็ นแถบยาวพาดผ่านพระอังสาซ้ายและยาวลงมาถึงพระนาภี พระพักตร์
แสดงเป็ นรูปเหลี่ยมมน พระโขนงโค้งเป็ น สันจรดกันลงมาเป็ นสันพระนาสิก พระโอษฐ์และมุม ทัง้ สองข้างตวัดขึ้น
เล็กน้อย พระเนตรมองตรง ปลายพระกรรณแหลม พระศกเรียบ (ไม่มขี มวดเม็ดพระเกษา) และอุษณีษะนูนเรียบมียอด
เป็ นต่อมกลมแหลม
การสร้างพระพุทธรูปด้วยเทคนิคการสลักหินทราย ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ในท้องถิน่ สามารถเชื่อมโยงได้กบั ความ
นิยมในกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา เราจึงสามารถเทียบเคียงรูปแบบศิลปะจากพระพุทธรูปหินทรายสกุล
ช่างพะเยา[10] การทําพระเศียรเรียบไม่มขี มวดพระเกศา และอุษณีษะนู นเรียบมียอดเป็ นต่อมกลมแหลม ลักษณะ
ดังกล่าวปรากฏเช่นกันในกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ตัวอย่างสําคัญคือ พระพุทธรูปวัดสันสลิด อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย เป็ นต้น โดยมีขอ้ สันนิษฐานถึงทีม่ าว่า การทําพระเศียรและอุษณีษะเกลีย้ งเรียบนี้น่าจะเกีย่ วข้องกับรูปแบบ
พระเศียรของพระรัตนปฎิมาหรือพระแก้วมรกต “ พระเจ้าหินทิพย์เวียงห้าว” น่ าจะเป็ นการผสมผสานรูปแบบการทํา
พระเศียรเรียบเกลีย้ งแบบพระรัตนปฏิมา เช่นเดียวกับพระพุทธรูปกลุ่มวัดสันสลิด (แต่ควรเป็ นรูปแบบหลังจากกลุ่มวัด
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สันสลิด เพราะพระพักตร์แบบสันสลิดนัน้ แสดงลักษณะทีต่ ่อเนื่องจากพระพักตร์พระพุทธรูปแบบพระสิงห์) ดังนัน้ “พระ
เจ้าหินทิพย์เวียงห้าว” นับเป็ นพระพุทธรูปหินทรายทีย่ งั คงความสมบูรณ์ทางด้านรูปแบบศิลปะและงานช่างโบราณของ
เวียงห้าว และน่าจะสะท้อนภาพประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะชุมชนโบราณเวียงห้าวช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 21 ในฐานะทีเ่ วียง
ห้าวและเมืองพานอาจนับเป็ นกลุ่มบ้านเมืองในเขตวัฒนธรรมร่วมลุ่มนํ้าอิงตอนกลาง ในกลุ่มเวียงเทิง เวียงลอ เวียงจุน
เวียง

ภาพที่ 3
เปรียบเทีย่ บพุทธศิลป์
พระเจ้าหินทิพย์ วัดสัน
ปา่ หนาด ต.เวียงห้าว กับ
พระแก้วมรกต ศิลปะ
ล้านนา พุทธศตวรรษที่
21

3. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ใกล้เคียง
ก. พระธาตุจอมแว่ เทศบาลตําบลเมืองพาน หมุดหมายในฐานะสัญลักษณ์ “พระธาตุศกั ดิสิ์ ทธิ”์ แห่งเมือง
พาน มีงานนมัสการพระธาตุทุกปี ในวันขึน้ 15 คํ่า เดือน 8 ทางเหนือ ดังความทรงจําของลูกหลานตระกูลดํารงเจริญได้
บันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “...ในยุคทีบ่ นั ใดนาค (ทางขึ้นวัดปจั จุบนั – คณะวิจยั ) ประเพณีมคี วามหมายต่อคนหนุ่ มสาวมาก
เพราะเป็ นอีกวันหนึง่ ทีค่ นหนุ่ มสาวมีโอกาสได้พบกันนอกบ้าน...หยุดพักแวะเด็ดใบมะเหม้าเปรี้ยวนิดๆ ข้างทางเคี้ยว
เล้น ชุ่มลิ้นแก้กระหายนํ้า...” [12] อีกทัง้ เป็ น 1 ใน 9 พระธาตุสาํ คัญตามโครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว “ไหว้พระ 9
จอม” ของจังหวัดเชียงราย
ข.พระธาตุทนั ใจ “กู่แก้ว” อบต.ดอยงาม ความหมายของคําว่า “ทันใจ” คือ การสร้างถาวรวัตถุทางพุทธ
ศาสนาทีจ่ าํ เป็ นต้องระดมสรระกําลังให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เช่น การสร้างพระพุทธรูปทันใจ การสร้างพระธาตุทนั ใจ
เป็ นต้นหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นคติโบราณทีส่ ะท้อนการทดสอบความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของผูค้ นในชุมชน [13] พระ
ธาตุ ท ันใจ นับเป็ นโบราณสถานร้า งที่สําคัญของชุ มชน จากหลัก ฐานที่พบเหลือ เฉพาะองค์เจดีย์ แม้จ ะไม่ป รากฏ
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร แต่ขอ้ มูลพบว่ามีการสร้างจารึกหล่อปูซเี มนต์ไว้ ระบุการบูรณะ
ซ่อมแซมไว้ในช่วง “วันที่ 20 กรกฏาคม 2497” จากรูปแบบเจดียม์ สี ่วนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ รองรับส่วนชุดฐานบัว
ลูกแก้วในผังกลมซ้อนลดหลันกั
่ น 2 ชัน้ เพื่อรองรับองค์ระฆังขนาดเรียวเล็ก จากรูปแบบเจดียส์ นั นิษฐานว่าน่ าจะมีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 โดยทําหน้าที่เป็ นพระธาตุสําคัญประจําชุมชน นอกจากนี้ในบริเวณนี้ยงั พบร่องรอย
โบราณสถานร้างหลายแห่ง รวมถึงพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ทน่ี ่ าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ปจั จุบนั
ทางองค์การบริหารส่วนตําบลดอยงามได้ส่งเสริมประเพณีการนมัสการพระธาตุในช่วงเดือน 6 เหนือ (ราวเดือน
กุมภาพันธ์)
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ภาพที่ 4

พระธาตุจอมแว่ เทศบาลตําบลเมืองพาน และพระธาตุทนั ใจ อบต.ดอยงาม
ภาพที่ 5
อุโบสถวัดสันชางตาย ต.
ดอยงาม อ.พาน จ.
เชียงราย

ภาพที่ 6
วัดสันโปง ต.แมเย็น
อ.พาน จ.เชียงราย
ที่มา : อาจารยพิชิต
แกวกอง
ค.โบสถ์วดั สันช้างตาย ต.ดอยงาม
จากคําบอกเล่าของผู้คนในชุมชนกล่าวว่า ภูมปิ ระเทศของหมู่บ้านเดิมเป็ นสันดอนและป่าไผ่ ต่อมามีชาว
จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม่ ได้อพยพและมาช่วยกันถางปา่ และได้จบั จองทีด่ นิ เหล่านัน้ ได้ตงั ้ เป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมา
ได้มกี ลุ่มผูเ้ ลีย้ งช้างเดินทางจากต่างจังหวัดได้พาช้างออกเทีย่ วตามแหล่งต่าง ๆ จนกระทังได้
่ พาช้างมาพัก ณ ทีแ่ ห่งนี้
จนช้างได้ตายลง(บริเวณวัด) ชาวบ้านก็เลยตัง้ ชื่อหมู่บา้ นว่า บ้านสันช้างตาย สิง่ ทีน่ ่ าสนใจในวัดคือ ภายในอุโบสถคือ
โครงสร้างของสถาปตั ยกรรมแบบกรุงเทพฯ ทีผ่ ่านการปรับปรุงโดยช่างในท้องถิน่ และงานจิตรกรรมสมัยใหม่อนั เป็ นที่
นิยมอย่างมาในเขต อ.พาน โดยมีรูปแบบเป็ นสีน้ํ ามัน วาดเป็ นรูปต้นโพธิข์ นาดใหญ่(ฉากหลังพระประธาน)และวิว
ทิวทัศน์ แม้ไม่ทราบว่าเป็ นฝี มอื ของช่างท่านใด แต่คุณค่าอยู่ท่รี อยต่อของงานจิตรกรรมอันเป็ นผลจากแรงบันดาลใจ
ของช่างในท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ ร้างกระแสคนสําคัญคือ นายจํารัส พรหมมินทร์
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ง.วัดพระธาตุสนั โป่ ง สะดือเมืองพาน
จากการค้นคว้าของนายพิชติ แก้วก๋อง นักวิชาการท้องถิ่น[14] ได้เรียบเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและรวมถึงวัดแห่งนี้ไว้ว่า ข้อมูลจากจารึกทีพ่ บในพืน้ ทีร่ ะบุ พ.ศ 2032 พระมหาเถรบุญสิทธิได้เป็ นเจ้าอาวาส
“วัดมหาวัน” (วัดสันป่ง) โดยเสนอว่าวัดสันป่งแห่งนี้ควรทําหน้าทีเ่ ป็ น “สะดือเมืองพาน” สิง่ ทีน่ ่ าสนใจคือการนมัสการ
พระธาตุและชมโบราณวัตถุ
จ.มรดกวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ณ พิ พิธภัณฑ์ อบต.หัวง้ม
พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านและศูนย์เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมชุมชนแห่งนี้ ตังอยู่ภายในพืนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้ม
อ.พาน จ.เชียงราย ก่อสร้างขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2549 ทําหน้าที่จดั แสดงมรดกภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน ทัง้ เอกสารพับสาใบลาน
(สมบัตสิ ว่ นบุคคลของนายอินทร์ สุใจ ปราชญ์ทอ้ งถิน่ เมืองพาน) เครื่องใช้ในการเกษตรแบบดัง้ เดิม เป็ นต้น ทัง้ ยังเปิ ด
ให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ส่ี ําคัญของชุมชน น่ าสนใจว่าความเข้มแข็งของคณะสงฆ์ ผู้นําท้องถิ่น ได้รเิ ริม่ สร้างพิพธิ ภัณฑ์ฯ
ขึน้ เองโดยความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทังมี
่ การสานต่อความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยเน้ นที่รปู แบบเส้นทางท่องเที่ยว
1. ข้อมูลเชิ งสถิ ติ จากการสํารวจทรัพยากรทางวัฒนธรรมนําไปสูเ่ วทีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมกับข้อมูลเชิง
สถิตจิ ากแบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรองรับ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อค้นหาความเหมาะสมของรูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในพืน้ ที่ แบ่งออกเป็ น 6 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 2 ความพร้อมของชุมชนและศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ส่วนที่ 3 ความพร้อมและความเหมาะสมของจุดท่องเทีย่ วในการกําหนดรูปแบบเส้นทาง
ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของรูปแบบการท่องเทีย่ ว
ส่วนที่ 5 แนวทางการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
คณะนักวิจยั ได้สรุปแบบสอบถามโดยในบทความนี้จะนําเสนอเฉพาะส่วนสําคัญคือ
ตารางที่ 1 ความพร้อมของชุมชนและศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ความพร้อมของชุมชนและศักยภาพชุมชน
1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดํารงชีวติ ของผูค้ นในชุมชน
2. ประชาชนเห็นคุณค่าในการธํารงรักษาและอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม
3. มีวธิ กี ารผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างยังยื
่ น
4. มีการรวมกลุ่มและดําเนินกิจกรรมภายในชุมชน
5. มีปราชญ์และผูน้ ําทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถทีห่ ลากหลาย
6. ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.ชุมชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบสนองความต้องการของชุมชน
8. ชุมชนมีความต้องการในการสร้างพืน้ ทีเ่ พื่อรองรับการท่องเทีย่ ว
9. มีความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับชุมชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
10. ชุมชนมีจุดแข็งและโอกาสในการสร้างจุดเด่นเพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว
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คะแนน (ร้อย
ละ)
75.29
74.11
84.70
64.70
70.58
70.58
61.17
78.82
80
77.64

จากการประเมินความพร้อมของชุมชนและศักยภาพชุมชน พบว่าชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการดํารงชีวติ ของผูค้ นในชุมชน ประชาชนเห็นคุณค่าในการธํารงรักษาและอนุ รกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม และมี
วิธกี ารผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างยังยื
่ น มีการรวมกลุ่มและดําเนินกิจกรรมภายในชุมชน มีปราชญ์และผู้นําที่มี
ความรูแ้ ละความสามารถทีห่ ลากหลาย ภายในชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ
และชุมชนมีความต้องการในการสร้างพืน้ ทีเ่ พื่อรองรับการท่องเทีย่ ว โดยมีความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับชุมชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว และให้ชุมชนมีจุดแข็งและโอกาสในการ
สร้างจุดเด่นเพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว
ตารางที่ 2 ความพร้อมและความเหมาะสมของจุดท่องเทีย่ วในการกําหนดรูปแบบเส้นทางท่องเทีย่ ว
ความพร้อมและความเหมาะสมของจุดท่องเที่ยว
1. เวียงโบราณเวียงห้าว ต.เวียงห้าว
2. โบราณวัตถุและพระเจ้าหินทิพย์ วัดสันปา่ หนาด ต.เวียงห้าว
3. พระธาตุดอยงาม ต.เวียงห้าว
4. พระธาตุชา้ งหิน ต.เวียงห้าว
5. โบสถ์คริสตจักร บ้านสันใต้ ต.เวียงห้าว
6. กลุ่มเรือนโบราณและบ้านปราชญ์ทอ้ งถิน่ ต.เวียงห้าว
7. เส้นทางเดินปา่ ดอยงาม (ล่องแม่ปืม)
8. ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเทีย่ ว อบต.เวียงห้าว
9. พระธาตุจอมแว่ เทศบาลเมืองพาน
10. พิพธิ ภัณฑ์ อบต.หัวง้ม
11. พระธาตุทนั ใจ (กู่แก้ว) ต.ดอยงาม
12. “โบสถ์น้อยน่ารัก” วัดสันช้างตาย ต.ดอยงาม
13. พระธาตุวดั สันโปง่ “สะดือเมือง” ต.แม่เย็น

คะแนน
(ร้อยละ)
70.58
72.94
74.11
69.41
56.47
49.41
70.58
65.88
70.58
65.88
58.82
62.35
57.64

จากการประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของจุดท่องเทีย่ วในการกําหนดรูปแบบ พบว่า ร้อยละ 70 ขึน้
ไป เห็นว่า เวียงโบราณเวียงห้าว ต.เวียงห้าว, โบราณวัตถุและพระเจ้าหินทิพย์ วัดสันป่าหนาด ต.เวียงห้าว, พระธาตุ
ดอยงาม ต.เวียงห้าว, เส้นทางเดินปา่ ดอยงาม (ล่องแม่ปืม) และพระธาตุจอมแว่ เทศบาลเมืองพาน มีความพร้อมและ
เหมาะสมที่จะเป็ นจุดท่องเทีย่ วที่สําคัญของอําเภอพาน ร้อยละ 60 พระธาตุช้างหิน ต.เวียงห้าว, ศูนย์ขอ้ มูลการ
ท่องเทีย่ ว อบต.เวียงห้าว, พิพธิ ภัณฑ์ อบต.หัวง้ม และ“โบสถ์น้อยน่ ารัก” วัดสันช้างตาย ต.ดอยงาม ซึง่ เป็ นอีกจุด
หนึ่งทีเ่ ป็ นจุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ ร้อยละ 50 เห็นว่าโบสถ์คริสตจักร บ้านสันใต้ ต.เวียงห้าว และพระธาตุทนั ใจ (กู่
แก้ว) ต.ดอยงาม เป็ นอีกจุดหนึ่งทีส่ ามารถดึงมาเป็ นจุดท่องเทีย่ วได้ และร้อยละ 40 เห็นว่า กลุ่มเรือนโบราณและบ้าน
ปราชญ์ทอ้ งถิน่ ต.เวียงห้าว เป็ นอีกจุดหนึ่งที่เป็ นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก เพียงแต่ยงั ขาดการสนับสนุ นและการ
จัดการท่องเทีย่ วทีก่ าํ หนดรูปแบบในเชิงอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
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ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของรูปแบบการท่องเทีย่ ว
ความเหมาะสมของรูปแบบการท่องเที่ยว
1.แบบที่ 1
การท่องเทีย่ วจุดสําคัญในพืน้ ที่ อบต.เวียงห้าว 8 จุด
2. แบบที่ 2
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์วฒ
ั นธรรม (เส้นทางเดินปา่ ดอยงาม – ล่องแม่ปืม)
3. แบบที่ 3
การท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองพาน –อบต.หัวง้ม–อบต.ดอย
งาม –อบต.เวียงห้าว –อบต.แม่เย็น
4. แบบที่ 4
การท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ (สําหรับผูส้ งู อายุ)

คะแนน
(ร้อยละ)
75.29
74.11
75.29

69.41

จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการท่องเทีย่ วพบว่า ร้อยละ 75.29 เห็นว่า แบบที่ 1 การท่องเทีย่ ว
จุดสําคัญในพืน้ ที่ อบต.เวียงห้าว 8 จุด และแบบที่ 3 การท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมือง
พาน –อบต.หัวง้ม–อบต.ดอยงาม –อบต.เวียงห้าว –อบต.แม่เย็น เป็ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด ร้อยละ 74.11 เห็นว่า
แบบที่ 2 การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์วฒ
ั นธรรม (เส้นทางเดินปา่ ดอยงาม – ล่องแม่ปืม) เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งทีเ่ หมาะสมใน
การจัดการท่องเที่ยว ร้อยละ 69.41 เห็นว่า แบบที่ 4 การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ (สําหรับ
ผู้สูงอายุ) เป็ นรูปแบบที่มคี วามเหมาะสมน้ อยที่สุด แต่ กส็ ามารถเป็ นอีกหนึ่งรูปแบบสําหรับนักท่องเที่ยวที่จ ะเลือก
ท่องเทีย่ วตามความสนใจ
รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลจากการประเมินเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เราพบว่ารูปแบบที่ 1 คือ เส้นทางท่องเทีย่ วจุดสําคัญ
ในพืน้ ที่ อบต.เวียงห้าว 8 จุด และรูปแบบที่ 3 คือ เส้นทางท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงกับแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมือง
พาน –อบต.หัวง้ม–อบต.ดอยงาม –อบต.เวียงห้าว –อบต.แม่เย็น มีความเหมาะสมต่อชุมชนในจํานวนเท่ากันคือ ร้อย
ละ 75.29 ประกอบกับจุดเด่นของพืน้ ทีม่ ี 2 ประการคือ ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญา ดังนัน้ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมมากทีส่ ุดในการเตรียมความพร้อม คณะนักวิจยั จึงเสนอเส้นทางการท่องเทีย่ วในรูปแบบ 1 วันไปกลับ
โดยมีการชมสถานทีส่ าํ คัญของแต่ละจุดในเส้นทางเทศบาลเมืองพาน –อบต.หัวง้ม–อบต.ดอยงาม –อบต.เวียงห้าว –
อบต.แม่เย็น
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ภาพที่ 7 เส้นทางการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงพืน้ ที่ อบต.เวียงห้าว
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
“...โดยภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีศกั ยภาพในการวางแผนทุกด้าน...ด้าน
โครงสร้าง กฎหมาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ บุคลากร ...รองลงมาคือด้านเครือข่ายและด้าน
อื่นๆ ...มีศกั ยภาพในการบริหารจัดการท่องเทีย่ วในระดับน้อย ...ส่วนใหญ่มบี ทบาทในการดูแล
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรม/ประเพณี
สํ า หรับ การท่ อ งเที่ ย ว ....วิ ธีบ ริห ารจัด การองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการในรู ป
คณะกรรมการร่วมมากทีส่ ดุ ความต้องการส่วนใหญ่เป็ นความต้องการในระยะปี แรก.....
[15] (ชูกลิน่ อุ่นวิจติ ร,2549.)
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ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ด้านคือ ผลการวิจยั เชิงความรู้ และผลการวิจยั เชิงพัฒนา กล่าวคือ
1.สรุปผลการวิ จยั เชิ งความรู้
พืน้ ทีเ่ วียงห้าว ในฐานะเวียงโบราณหนึ่งในเขตลุ่มนํ้ากก – อิง อันเป็ นความทรงจําร่วมผูค้ นในเขตวัฒนธรรม
เมืองพะเยา – เชียงราย ทีม่ กี ารสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างกัน เช่น การสูร้ บ และการติดต่อค้าขาย รวมถึงไป
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็ นต้น ซึง่ แสดงถึงกลุ่มคนที่มกี ารตัง้ ถิน่ ฐานกระจายตัวอยู่ตามทีร่ าบเชิงเขาดอยด้วน
(หรือทีช่ าวบ้านในเขตเวียงห้าว – อ.พาน เรียกว่าดอยหัวง้ม) แม้ว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะค้นหารากเหง้าทางประวัตศิ าสตร์
เวียงห้าวได้ทงั ้ หมด แต่งานวิจยั นี้ได้เติมเต็มให้เห็นว่า ความหลากหลายของผูค้ นทีอ่ พยพ เคลื่อนย้าย ทัง้ จากลําปาง
ลํ า พู น หรื อ แม้ แ ต่ ร ะหว่ า งหมู่ บ้ า น ฯลฯ ได้ ส ร้ า งความทรงจํ า ของผู้ ค นหลายชุ ด ที่ ย ั ง สั ม พั น ธ์ ก ั บ วิ ถี ชี วิ ต
ทรัพยากรธรรมชาติ อันมีดอยหัวง้มเป็ นหมุดหมายของพืน้ ทีท่ างกายภาพ และมีพน้ื ทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิต่์ างๆ ตามแต่ละศาสนา
ของตนเป็ นหมุดหมายในพืน้ ทีท่ างสังคม ดังทีผ่ นู้ ําชาวบ้านได้กําหนดคําขวัญไว้ว่า“ดินแดนพระธาตุศกั ดิสิ์ ทธิ ์ แหล่ง
ผลิตลําไยขึน้ ชื่อ เลื่องระบือผ้าใบกันสาด
ชมธรรมชาติบนดอยด้วน”
2.สรุปผลการวิ จยั เชิ งพัฒนา
จากการประชาคมผูน้ ําจํานวน 17 ท่าน และการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูร้ ภู้ ูมปิ ญั ญาจํานวน 15 ท่าน ร่วมกับ
การสํารวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและคณะครูโรงเรียนอนุ บาลเวียงห้าว โดยสร้างกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม 3 ระยะคือ 1) การสํารวจศักยภาพชุมชนและทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการท่องเทีย่ ว 2) การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อง
กลุ่มผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน และ 3)แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยการท่องเที่ยวของ
ชุมชน พบว่าแม้ว่าสถานทีห่ ลายแห่งใน อบต.เวียงห้าว ยังไม่อาจรองรับการท่องเทีย่ วได้อย่างเต็มตัว แต่การเตรียม
ความพร้อมให้กบั พืน้ ที่ โดยคัดเลือกสถานทีส่ าํ คัญเป็ นจุดดึงดูดความสนใจภายใน อบต.เวียงห้าว สถานทีท่ เ่ี หมาะสม
มากทีส่ ุดในพืน้ ที่ (เรียงลําดับจากมากไปน้อย) คือ 1) พระธาตุดอยงาม ต.เวียงห้าว 2) โบราณวัตถุและพระเจ้าหิน
ทิพย์ วัดสันป่าหนาด ต.เวียงห้าว 3) เวียงโบราณเวียงห้าว ต.เวียงห้าว 4) เส้นทางเดินป่าดอยงาม (ล่องแม่ปืม) 5)
พระธาตุชา้ งหิน ต.เวียงห้าว 6)โบสถ์คริสตจักร บ้านสันใต้ 7) กลุ่มเรือนโบราณและบ้านปราชญ์ทอ้ งถิน่ ต.เวียงห้าว
8) ศูนย์ขอ้ มูลการท่องเทีย่ ว ณ อบต.เวียงห้าว
นอกจากนี้ ยัง เชื่อ มโยงเส้น ทางการท่ อ งเที่ย วกับ พื้น ที่ใ กล้เ คีย ง สถานที่ท่ีเ หมาะสมมากที่สุ ด ในพื้น ที่
(เรียงลําดับจากมากไปน้อย) คือ 1) พระธาตุจอมแว่ เทศบาลเมืองพาน 2) พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ อบต.หัวง้ม 3) “โบสถ์
น้อยน่ารัก” วัดสันช้างตาย ต.ดอยงาม 4) พระธาตุทนั ใจ (กู่แก้ว) ต.ดอยงาม 5) พระธาตุวดั สันโป่ง “สะดือเมือง” ต.
แม่เย็น
จากการศึกษาสถานทีท่ ่องเทีย่ วภายในเวียงห้าว พบว่า มีจุดเด่นทีส่ ามารถรองรับการพัฒนาเพื่อนําไปสู่แนว
ทางการจัดการท่องเที่ยว กล่าวคือ 1.) ชุมชนมีการรณรงค์และสร้างจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 2.) มีกฎ กติกา และข้อตกลงของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 3.) มีแหล่งการเรียนรูท้ างด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาของ
ชุมชน
รูปแบบและแนวทางทีส่ ามารถกําหนดได้เป็ นรูปแบบธรรม ตัง้ อยู่บนเงื่อนไขในจุดเด่นของพืน้ ทีม่ ี 2 ประการ
คือ ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญา ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากทีส่ ุดในการเตรียมความพร้อม
พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ 1 วันไปกลับ โดยมีการชม-เรียนรู้ สถานที่สําคัญของแต่ละจุดในเส้นทาง
เทศบาลเมืองพาน – อบต.หัวง้ม–อบต.ดอยงาม –อบต.เวียงห้าว –อบต.แม่เย็น นอกจากนี้ จุดดึงดูดใหม่ทน่ี ่ าสนใจคือ
“เส้นทางล่องแม่ปืม” การเดินปา่ ศึกษาความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็ น 2 ด้านคือ ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และข้อเสนอแนะทางวิชาการ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แม้ว่า พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) จะ
กล่าวถึงหน้าทีใ่ นด้านการท่องเทีย่ วว่า เป็ นหน้าทีท่ อ่ี าจทํา (มิใช่หน้าทีห่ ลัก) แต่งานวิจยั นี้ชใ้ี ห้เห็นถึงโอกาสของ อบต.
เวียงห้าว ในการเป็ นเจ้าภาพหลักทีจ่ ะหนุ นเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม พร้อมกับโอกาสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง อย่างน้อยทีส่ ดุ กระบวนการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ อย่างน้อยทีส่ ดุ อบต.มีช่องทางดังเห็นได้จาก “แผนพัฒนาตําบล”
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อม อบต.ควรมีการบริหารงานแบบคณะกรรมการร่วม กล่าวคือการสร้างเครือข่ายชุมชน
เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วและความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเทีย่ วชุมชน
2) กลุ่มการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
3) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ ว
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีกลยุทธ์พน้ื ฐานเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ คือ 1) การพัฒนาทาง
กายภาพชุมชน 2) การพัฒนาจุดแข็งของทรัพยากรการท่องเทีย่ วให้โดดเด่นชัดเจน 3) การส่งเสริมตลาดการท่องเทีย่ วเชิง
2.ข้อเสนอแนะทางวิ ชาการ
ข้อมูลทางวิชาการทีค่ วรต่อยอดการวิจยั คือ 1) การวิจยั ทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒ นธรรมในการรองรับการท่ องเที่ยว 2) ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในเส้นทางล่องแม่ปืม เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการทรัพยากรของชุมชน อันจะมีผลต่อการดํารงชีวติ ใน
พืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสมต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ

บทความนี้ปรับปรุงจากงานวิจยั เรื่อง “รูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบพหุภาคี :
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย”
ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากเครือข่ายบริหารการวิจยั ภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2554
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ นายทนง ตาสาย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงห้าว,นายเชิดชาย มโน
พงษ์ กํานันตําบลเวียงห้าว ,นายสเกน เขตชํานิ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน อ.พาน,นายจักร
พันธ์ ม่วงคร้าม นักวิชาการวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนางสาววรดา
ล้านกันทา ในฐานะคณะนักวิจยั
ดร.รัก ษ์ พรหมปาลิต มหาวิท ยาลัย พายัพ ,ผศ.ดร.ดวงจัน ทร์ เดี่ย ววิไ ล มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ลํ า ปาง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นการแนะนําแนวทางการทําวิจยั
คุณสองเมือง ขอร้อง พรานผูน้ ําทาง,คุณถาวร ริมวังตระกูล และคุณสุวธั ชัย ทนันชัย จิตอาสา ในการถ่ายภาพ
และร่วมสํารวจเส้นทางล่องแม่ปืม บนดอยหัวง้ม
พ่อหนานคํา ตาสาย,พ่อบุญเทียน ทรายวิชยั ,พ่อหนานมอญ ตาสาย,พ่อน้อยติบ๊ ตาสาย, พ่อคําเมือง คําเขียว,
ั
พ่อปน อินทะนะ,อาจารย์ภราดร ตาสาย, อาจารย์วริ ชั ดา เตชะเอือ้ ย, อาจารย์พชิ ติ แก้วก๋อง, นายธวัชชัย แสนศิร,ิ คุณ
จิรฏั ฐ์ ตะศรีเรือน,คุณประภากร วงศ์ชยั , อาจารย์สราวุธ รูปิน, อาจารย์อณุ สรณ์ บุญเรือง, อาจารย์อญ
ั ชลี หาญฤทธิ ์,
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อาจารย์วรี ศักดิ ์ ของเดิม,อาจารย์กฤษฎา พรหมปาลิต ,อาจารย์จกั รพันธ์ ม่วงคร้าม ,ทายาทและเครือญาติ “พ่อครูตา
ทองศักดิ”์ สถานทีท่ าํ วิจยั ในพืน้ ทีภ่ าคสนาม
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ในพื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลผาน้า
ย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
(Guideline on Sustainable Tourism Development for Area of Pha Nom Yoi SubDistrict Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et Province)
ดวงดาว ศิรพิ ฒ
ั น์1
Duangdao Siripat1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลผาน้ า ย้อ ย อ าเภอหนองพอก จ.ร้อ ยเอ็ด มีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ทราบป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่
นักท่องเทีย่ วมีความต้องการ ในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนอง
พอก จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจาแนกตามปจั จัย
ประชากรศาสตร์ 3) เพื่อ ทราบความคิด เห็น ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ผู้ป ระกอบการ และบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 4) เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อคาถามจานวน 2
ส่วน กลุ่มประชากรตัวอย่างจานวน 385 คน และการเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์ขอ้ คิดเห็นของหน่ วยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 7 คน ภายใต้ขอ้ คาถามเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองพอก อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมาก มีระดับค่าเฉลีย่ 3.67 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา อาชีพพนักงานและลูกจ้างบริษัท
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 สถานภาพสมรส มีภูมลิ าเนาปจั จุบนั โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ ด้านสินค้า
และบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
พนักงาน ด้านกระบวนการ และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา นักท่องเที่ยวที่ มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา (ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ) ทีแ่ ตกต่างกันจะมีความต้องปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการพัฒนาพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนอง
พอก จ.ร้อยเอ็ดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านรายได้ต่อเดือนไม่มคี วามแตกต่างทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05

คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนา การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก ผาน้ าย้อย พระมหา
เจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี ผาหมอกมิวาย 7P’s
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Abstract
This research is intended to study about the tourism development for Pha Nam Yoi Sub-District
Administrative Organization area, Nong Phok District, Roi-Et Province. Its objectives are 1) to explore the
tourist requirements for developing tourism within area of Sub-District Administrative Organization, Nong Phok
District, Roi-Et Province; 2) to make a comparison between the marketing mix factors which tourists would
require in the tourism development for area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong
Phok District, Roi-Et Province, classified by demographic factors; 3) to know the opinions of public sector
entities, enterprises and individuals related to the tourism development for area of Pha Nam Yoi Sub-District
Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et Province; and 4) to propose a sustainable tourism
development guideline for area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong Phok District,
Roi-Et Province. The tools used in the research include questionnaires and interview forms. Questionnaires
consist of two parts of questions for 385 population samples. Data collection was made by interviewing for
opinions, public sector entities, enterprises, and seven relevant individuals with questions on sustainable
tourism development guidelines. The research results show that the overall tourism development
requirements for area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et
Province are at a high level with 3.95 as its average. Most tourists are female aged between 30–39 years
with education levels ranging from secondary to vocational levels. They are occupationally company staff and
employees with average monthly income lower than 10,000 Thai Baht and married. Most of them are
currently resident in Roi-Et Province. Considering aspects individually, the needs for tourism development are
at the highest level, for products and services; followed by sales channels, marketing promotion, physical
environment, staff, processes, and pricing as the lowest level. The differences are the needs for tourism
developments that differ with statistical significance of 0.5. Average monthly incomes have no statistical
difference at 0.5. Tourists with demographic differences in gender, age, education level, occupation, marital
status, domicile (current address) have different marketing mix factor needs for sustainable tourism
development within area of Pha Nam Yoi Sub-District Administrative Organization, Nong Phok District, Roi-Et
Province, with statistically significant difference of 0.5. In terms of monthly incomes, there is no statistical
difference at 0.5.

Keywords: Development Guideline; Sustainable Tourism; Pha Nam Yoi Sub-District Administrative
Organization; Pha Nam Yoi; Phra Maha Chedi Chaimongkol; Literary Botanical Garden; Pha Mok
Mi Wai ,7 P’s
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บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมการบริการทีม่ ขี นาดใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของโลก (8) ประเทศทัวโลกได้
่
ให้ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของอันดับ
แรกของอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้เข้าสูป่ ระเทศนัน้ ๆ (7) เพราะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจะนาไปสู่การจ้างงาน สร้าง
อาชีพ การกระจายรายได้ไปยังหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมอีกประเภท
หนึ่ง คือ การท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น ปจั จุบนั กระแสการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ นกาลังเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างชาติ (3) โดยเป็ นการท่องเที่ยวทีม่ กี ารบริหารจัดการที่คานึกถึงขีดจากัดความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยงั เป็ นการท่องเทีย่ วทีต่ ระหนักถึงบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
อันจะน ามาซึ่งความร่ วมมือในการพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ยวให้เกิดความยัง่ ยืน(2) เพราะฝ่ ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับ
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการท่องเทีย่ วได้ในระยะยาว ส่งผลให้เกิดความยังยื
่ นในอนาคตของประเทศได้ โดยการใช้ทรัพยากร
ทีท่ รงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สงู สุด มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรือวัฒนธรรมประเพณีดงั เดิมน้อยทีส่ ุด และรักษาความเป็ น
เอกลักษณ์ให้คงอยู่สบื ไปในอนาคต โดยการท่องเที่ยวแบบมีจติ สานึก มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
ประเพณี เช่น การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ เชิงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมประเพณี เป็ นต้น
ประเทศไทยนับว่ าเป็ นประเทศที่มีท รัพ ยากรทางการท่อ งเที่ยวที่น่า สนใจอยู่ท วั ่ ทุก ภูมิภ าคของประเทศ
เนื่องมาจากเป็ นประเทศทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ อยู่บนภูมภิ าคทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม ที่
หลากหลายทาให้ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งหนึ่งใน
ภูมภิ าคของประเทศไทยทีม่ ที รัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็ นภูมภิ าคทีม่ ขี นาด
ใหญ่ เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย และบางแห่งองค์การยูเนสโกยังได้ข้นึ
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย เช่น อุทยานประวัตศิ าสตร์หนิ พิมาย แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียง อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ เขาใหญ่ เป็ นต้น นอกเหนือจากนี้จงั หวัดต่ างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่ างๆที่
น่ าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็ นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และประเพณีวถิ ชี วี ติ เป็ นต้น
ร้อยเอ็ดเป็ นจังหวัดเล็กๆในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อที่มีทรัพยากรทางการท่ องเที่ย วที่ย ังคงความอุด ม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น แหล่งโบราณคดีบา้ นเมืองบัว วนอุทยานผาน้ าย้อย กู่กาสิงห์ กู่
พระโกนา บึงเกลือ บึงพลาญชัย บ่อพันขัน เป็ นต้น โดยบางแห่งเป็ นแหล่งโบราณคดีทม่ี อี ายุเก่าแก่ประมาณ 18002500 ปี และยังเป็ นจังหวัดทีม่ คี วามสาคัญทางด้านการเกษตรเพราะเป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย แต่สาหรับภาคอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวกลับไม่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะโดยส่วนมาก
นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเฉพาะจังหวัดหลักๆที่มกี ารโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค เช่น ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็ นต้น ทาให้จงั หวัดร้อยเอ็ดเป็ นแค่ทางผ่านในการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจจะเนื่องมาจากระบบการขนส่งทีไ่ ม่เข้าถึงยังแหล่งท่องเทีย่ ว ขาดการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจในความสาคัญของการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ดยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มคี วามโดดเด่น น่ าสนใจและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างจั งหวัด
จังหวัดนิยมเดินทางมาท่องเทีย่ ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งนัน้ ก็คอื ผาน้าย้อย เจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี
ผาหมอกมิวาย ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่ง
ท่องเทีย่ วทัง้ 4 แห่ง มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็ นอันดับต้นๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด สถานทีท่ ่องเทีย่ ว ผาน้ าย้อย
เจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี ผาหมอกมิ จะมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ และแต่ละ
แห่งจะมีความเชื่อมโยงกัน มีกจิ กรรมทางการท่องเทีย่ วหลากหลาย และมีความน่าสนใจแตกต่างจากแหล่งท่องเทีย่ วใน
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ผาน้ าย้อยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็ นมาทีย่ าวนาน พระมหา
เจดียช์ ยั มงคลมีความสาคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็ นสถานทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า
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ทีเ่ ชิญมาจากประเทศอินเดีย ประดิษฐานบนเจดีย์ท่มี กี ารก่อสร้างในรูปแบบการผสมผสานกันระหว่างศิลปะของพระ
ปฐมเจดียแ์ ละพระธาตุพนมทีม่ คี วามสวยงาม และใหญ่โตอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย (1) สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี
ก็เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ก็บรวบรวมพันธุไ์ ม้และพันธุพ์ ชื ทีห่ ายากแห่งเดียวในภูมภิ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และผาหมอก
มิวายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีเส้นทางการเดินปา่ ศึกษาธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ซึง่
แหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 4 แห่ง เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเทีย่ ว ในยุทธศาสตร์ของ
แผนการพัฒนาจังหวัดร้อ ยเอ็ด ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ท่ี 2 ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การ
ท่องเที่ยวและการบริการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาหรับตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเทีย่ วในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการกาหนดสถานทีท่ ่องเทีย่ วหลักในการพัฒนา ซึง่ หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วหลักนัน้ ก็
คือ พระมหาเจดียช์ ยั มงคลซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ที่ หา้ มล่าสัตว์ป่าผาน้ าทิพย์หรือวัดผาน้ าทิพย์เทพประสิทธิวราราม(การ
ว
ท่องเทีย่ วและกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด)โดยในแผนพัฒนาได้กล่าวถึงการปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี วามสมบูรณ์ และ
จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ วอย่างเพียงพอ ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ในแผนการพัฒนายังกล่าวถึง
การพัฒนายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของผูป้ ระกอบการและ
ชุมชน ในการพัฒนาของฝากและของทีร่ ะลึกในลักษณะเฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด และยกระดับคุณภาพโรงแรม ทีพ่ กั
ร้านอาหาร การให้บริการ และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ทีไ่ ด้มาตรฐาน ให้นักท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจและ
กลับมาท่องเทีย่ วอีก (1)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการจะศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s มาใช้เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว ผาน้าย้อย เจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี ผาหมอกมิวาย ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผาน้ าย้อย ให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่น่าสนใจของนักท่อ งเทีย่ วและคงความเป็ นที่นิยม ประกอบกับเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในปี งบประมาณ 2557 ในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อทราบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ วภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจาแนกตามปจั จัยประชากรศาสตร์
3. เพื่อ ทราบความคิด เห็นของหน่ ว ยงานภาครัฐ ผู้ป ระกอบการ และบุค คลที่เ กี่ยวข้อ งในการพัฒ นาการ
ท่องเทีย่ วภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
4. เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย
อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
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กรอบความคิ ดงานวิ จยั
(เชิงปริมาณ)

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของนักท่องเทีย่ ว

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-สินค้าและบริการ
ของนักท่องเทีย่ ว
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา

-ราคา

-การส่งเสริมการตลาด

-อาชีพ

-พนักงาน

-รายได้

-กระบวนการ

-สถานภาพสมรส

-สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ

-ภูมลิ าเนา
(เชิงคุณภาพ)
หน่วยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการและบุคคลที่
เกีย่ วข้อง

แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองพอก อาเภอผาน้าย้อย
จังหวัดร้อยเอ็ด

-ช่องทางการจัดจาหน่าย

การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
-การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
-การวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
-คุณภาพของสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ ว
-การรักษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
-ผลประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วมีการกระจายในทุกภาค
ส่วน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงวิธวี จิ ยั แบบปริมาณ (qualitative
research)เนื่องจากตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และข้อที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือใช้แบบสอบถามโดยมีวธิ กี ารวิจยั ตามตารางที่ 1
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เครื่อง
มือทีใ่ ช้ในการศึกษา
แบบสอบ
ถาม

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. . เพื่อทราบปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่
นักท่องเทีย่ วมีความต้องการ
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2.เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่
นักท่องเทีย่ วต้องการในการ
พัฒนาภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยจาแนกตาม
ปจั จัยประชากรศาสตร์

นักท่องเทีย่ วชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเทีย่ ว ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ผาน้าย้อย

นักท่องเทีย่ วชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเทีย่ ว ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ผาน้าย้อย

แบบสอบ
ถาม

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. เพื่อทราบความคิดเห็นของ
หน่วยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4. เพื่อเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด

หน่วยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย

สัมภาษณ์

ตีความหมายและสรุปโดยการ
ใช้การพรรณนา

นักท่องเทีย่ วชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเทีย่ ว ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ผาน้าย้อย และหน่ วยงาน
ภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบสอบถามและสัมภาษณ์

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการตีความหมายและสรุป
โดยการใช้การพรรณนา

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ทราบปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีน่ กั ท่องเทีย่ วมี
ความต้องการ ในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
2.ทราบผลการเปรียบ
เทียบปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ต้องการในการพัฒนา
ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผาน้าย้อย
โดยจาแนกตามปจั จัย
ประชากรศาสตร์

3. ทราบคิดเห็นของ
หน่วยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4. ทราบแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก จังร้อยเอ็ด ดังนี้
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 . เพื่อทราบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ ในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ ประกอบไป
ด้วยแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ หมด 4 แหล่ง ได้แก่ ผาน้าย้อย พระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี ผาหมอกมิ
วาย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา อาชีพพนักงานและลูกจ้างบริษทั โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 สถานภาพสมรส มีภูมลิ าเนา
ปจั จุบนั โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพรวมความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.67 เมื่อพิจารณาตาม
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แหล่งท่องเทีย่ ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนามากทีส่ ุด คือ พฤกษาศาสตร์วรรณคดี รองลงมา
คือ พระมหาเจดียช์ ยั มงคล ผาหมอก และน้อยสุดคือ ผาน้าย้อย
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อ เปรียบเทีย บปจั จัย ส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่ องเที่ยวต้อ งการในการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจาแนกตาม
ปจั จัยประชากรศาสตร์ พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สินค้าและบริการ (Product
and Service) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) พนั ก งาน( People)
กระบวนการให้บริการ (Process) และสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ ักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวทัง้ 7 ด้านมีความ
ต้องการในการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามลาดับค่าเฉลีย่ จะสามารถเรียงลาดับความต้องการ ได้แก่ ด้าน
สินค้าและบริการ รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านราคา เรียงตามลาดับ ดังนี้
2.1) ด้านสินค้าและบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.30 เมื่อพิจ ารณาตามแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการมากทีส่ ดุ คือ ผาน้าย้อย รองลงมา
คือ พระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และน้อยทีส่ ดุ คือ ผาหมอกมิวาย เมื่อพิจารณารายละเอียดตาม
แหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว พบว่า
ผาน้าย้อยมีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ มีจุดสาหรับกราบไหว้ขอพรสิง่ ศักดิสิว ทธิ ว รองลงมาได้แก่ ต้องการ
ให้ผาน้ าย้อยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งความศักดิสิว ทธิ ว มีจุดบริการดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสักการะพระพุทธรูป และน้อย
ทีส่ ดุ คือ มีจุดยกหินทานายดวงชะตา
พระมหาเจดีย์ช ัย มงคล มีความต้อ งการพัฒ นามากที่สุดคือ พัฒ นาพระมหาเจดีย์ช ัยมงคลให้เ ป็ น แหล่ ง
ท่อ งเที่ย วยึด เหนี่ ย วจิต ใจ รองลงมาได้แ ก่ มีจุด กราบไหว้พุ ท ธเกจิอ าจารย์สายธรรมยุ ต มีจุ ดกราบไหว้พ ระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า มีจุดชมวิว ของฝากของทีร่ ะลึกมีเอกลักษณ์เฉพาะพระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีจุดบูชาวัตถุ
มงคล และน้อยทีส่ ดุ คือ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างเพียงพอ
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุดคือ พัฒนาสวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดีให้เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความรูแ้ ละความเพลิดเพลิน น้อยทีส่ ุดคือ ความต้องการในการศึกษาพรรณไม้ทห่ี ายาก 2.1.4) ผา
หมอกมิวาย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุด คือ พัฒนาผาหมอกมิวายให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วชมพระอาทิตย์ตกดินที่
สวยทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ มีจานวนห้องพักเพียงพอ มีลานกิจกรรม มีกจิ กรรมตัง้ แคมป์ และน้อยทีส่ ุดคือ มีเส้นทางเดิน
ปา่ ศึกษาธรรมชาติ
2.2) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ ว พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มคี วามต้องการในการพัฒนาด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมากที่สุด คือ พระมหา
เจดีย์ชยั มงคล รองลงมาคือ สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี ผาน้ าย้อย และน้ อยที่สุดคือ ผาหมอกมิวาย เมื่อพิจารณา
รายละเอียดตามแหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว พบว่า
พระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประจา
จังหวัดร้อยเอ็ด และน้อยทีส่ ดุ คือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วประจาพระมหาเจดียช์ ยั มงคล
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ประจาจังหวัดร้อยเอ็ด และน้อยทีส่ ดุ คือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วประจาสวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี
ผาน้าย้อย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุดคือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วประจาจังหวัดร้อยเอ็ด
และน้อยทีส่ ดุ คือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วประจาผาน้าย้อย

817

ผาหมอกมิวาย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุดคือ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วประจาผาหมอกมิ
วาย รองลงมาได้แก่ เปิ ดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วประจาจังหวัดร้อยเอ็ด ชาระเงินค่าบริการได้หลายช่องทาง
และน้อยทีส่ ดุ คือ เปิ ดการจองห้องพัก ห้องประชุม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.3) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการมากทีส่ ุด คือ พระมหาเจดียช์ ยั
มงคล รองลงมาคือ ผาน้าย้อย สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และน้อยทีส่ ุดคือ ผาหมอกมิวาย เมื่อพิจารณารายละเอียด
ตามแหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว พบว่า
พระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดปี รองลงมา
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีทส่ี าคัญของพระมหาเจดียช์ ยั มงคล และน้อยทีส่ ุดคือ มีบริการรถรับ – ส่ง จากตัว
เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงพระมหาเจดียช์ ยั มงคล
ผาน้าย้อย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีทส่ี าคัญของผาน้ าย้อย รองลงมาได้แก่
มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดปี และน้อยทีส่ ดุ คือ มีบริการรถรับ – ส่ง จากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงผาน้าย้อย
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี มีความต้องการพัฒนามากที่ สุดคือ มีบริการรถรับ – ส่ง จากตัวเมืองจังหวัด
ร้อยเอ็ดถึงสวนพฤกษาสตร์วรรณคดี และน้อยทีส่ ดุ คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดปี
ผาหมอกมิวาย มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ มีบริการรถรับ – ส่ง จากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงผา
หมอกมิวาย และน้อยทีส่ ดุ คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดปี
2.4) ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาตามแหล่ง
ท่องเทีย่ ว พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพมากทีส่ ดุ คือ สวนพฤกษา
ศาสตร์วรรณคดี รองลงมาคือ พระมหาเจดียช์ ยั มงคล ผาหมอก และน้อยทีส่ ุดคือ ผาน้ าย้อย เมื่อพิจารณารายละเอียด
ตามแหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว พบว่า
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ สิง่ ก่อสร้างต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รองลงมาได้แก่ สภาพสิง่ แวดล้ อมโดยรวมสะอาด ห้องสุขามีเครื่อง
สุขภัณฑ์เพียงพอ ห้องสุขาสาหรับคนพิการและคนชรา และน้อยทีส่ ดุ คือ เส้นทางธรรมชาติออกแบบเหมาะสมกลมกลืน
กับแหล่งท่องเทีย่ ว
พระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุดคือ สภาพสิง่ แวดล้อมโดยรวมสะอาด รองลงมาได้แก่
ห้องสุขาสาหรับคนพิการและคนชรา สิง่ ก่อสร้างต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และน้อยทีส่ ดุ คือ ห้องสุขามีเครื่องสุขภัณฑ์เพียงพอ
ผาหมอกมิวาย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุดคือ สภาพสิง่ แวดล้อมโดยรวมสะอาด รองลงมาได้แก่ สถานที่
พักแรมมีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเทีย่ ว เส้นทางธรรมชาติออกแบบเหมาะสมกลมกลืนกับแหล่งท่องเทีย่ ว ห้องสุขา
สาหรับคนพิก ารและคนชรา สถานที่ตงั ้ แคมป์มีค วามเหมาะสมกับ แหล่ งท่อ งเที่ยว สิง่ ก่ อสร้างต่ างๆภายในแหล่ ง
ท่องเทีย่ วมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และน้อยทีส่ ดุ คือ ห้องสุขามีเครื่องสุขภัณฑ์เพียงพอ
ผาน้ าย้อย มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ สิง่ ก่อสร้างต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รองลงมาได้แก่ สภาพสิง่ แวดล้อมโดยรวมสะอาด ห้องสุขามีเครื่องสุขภัณฑ์เพียงพอ และ
น้อยทีส่ ดุ คือ ห้องสุขาสาหรับคนพิการและคนชรา
2.5) ด้านพนักงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาตามแหล่งท่องเที่ยว พบว่า
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพมากทีส่ ุด คือ ผาหมอก รองลงมาคือ สวน
พฤกษาศาสตร์วรรณคดี พระมหาเจดีย์ชยั มงคล และน้ อยที่สุดคือ ผาน้ า ย้อย เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแหล่ง
ท่องเทีย่ วดังกล่าว พบว่า
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ผาหมอก มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย รองลงมา
ได้แก่ จานวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการมีจานวนเพียงพอ เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการแนะนาแหล่งท่องเทีย่ ว เจ้าหน้าทีม่ มี นุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี และน้อยทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถใน
การให้บริการ
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถในการให้บริการ
รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เจ้าหน้ าที่ให้บริการมีจานวนเพียงพอ เจ้าหน้าที่มมี นุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ี และน้อยที่สุดคือ จานวนเจ้าหน้ าที่
เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย
พระมหาเจดีย์ชยั มงคล มีความต้องการพัฒนามากที่สุ ดคือ เจ้าหน้ าที่มมี นุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ี รองลงมาได้แก่
จานวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถในการแนะนาแหล่งท่องเทีย่ ว และน้อยทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถในการให้บริการ
ผาน้าย้อย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ จานวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย รองลงมา
ได้แก่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการมีจานวนเพียงพอ เจ้าหน้าที่มมี นุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ี เจ้าหน้าที่มคี วามสามารถดูแลรักษาความ
ปลอดภัย เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการแนะนาแหล่งท่องเทีย่ ว และน้อยทีส่ ุดคือ เจ้าหน้าทีม่ คี วามสามารถใน
การให้บริการ
2.6) ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาตามแหล่งท่องเทีย่ ว พบว่า
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนาด้านกระบวนการมากทีส่ ุดคือ สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี รองลงมาคือ
พระมหาเจดีย์ชยั มงคล ผาน้ าย้อย และน้ อยที่สุดคือ ผาหมอกมิวาย เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าว พบว่า
สวนพฤกษาสตร์วรรณคดี มีความต้องการพัฒนามากที่สุดคือ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความสะดวกเข้าถึงง่าย รองลงมาได้แก่ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีป้ายบอกทางชัดเจน เส้นทางการ
เดินทางจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และน้อยที่สุดคือ เส้นทางการเดินทาง
เชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์ให้บริการข้อมูล ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของทีร่ ะลึก มีความสะดวก ปลอดภัย
พระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึง
แหล่งท่องเทีย่ วมีความสะดวกสบาย รองลงมาได้แก่ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีป้ายบอกทางชัดเจน
เส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์ให้บริการข้อมูล ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก มีความสะดวก
ปลอดภัย และน้อยทีส่ ดุ คือ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีความสะดวกเข้าถึงง่าย
ผาน้าย้อย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีความสะดวกเข้าถึง
ง่าย รองลงมาได้แก่ เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงแหล่งท่องเทีย่ วมีความสะดวกสบาย เส้นทาง
การเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์ให้บริการข้อมูล ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของทีร่ ะลึก มีความสะดวก ปลอดภัย
และน้อยทีส่ ดุ คือ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีป้ายบอกทางชัดเจน
ผาหมอกมิวาย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีป้ายบอกทาง
ชัดเจน รองลงมาได้แก่ เส้นทางการเดินทางภายในแหล่งท่องเทีย่ วมีความสะดวกเข้าถึงง่าย เส้นทางการเดินทางจากตัว
เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย และน้อยที่สุดคือ เส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง
ศูนย์ให้บริการข้อมูล ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของทีร่ ะลึก มีความสะดวก ปลอดภัย
2.7) ด้านราคา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลีย่ 2.02 เมื่อพิจารณาตามแหล่งท่องเทีย่ ว พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มคี วามต้องการในการพัฒนาด้านราคามากที่สุด คือ ผาหมอกมิวาย และน้อยที่สุดคือ พระมหาเจดีย์ชยั
มงคล ผาหมอก เมื่อพิจารณารายละเอียดตามแหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว พบว่า
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ผาหมอกมิวาย มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม รองลงมาได้แก่
มีป้ายบอกราคาของฝากของทีร่ ะลึกอย่างชัดเจน และน้อยทีส่ ดุ คือ ราคาทีพ่ กั แรม ห้องประชุม มีความเหมาะสม
พระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีความต้องการพัฒนามากทีส่ ุดคือ ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม และ
น้อยทีส่ ดุ คือ มีป้ายบอกราคาของฝากของทีร่ ะลึกอย่างชัดเจน
ทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
การทดสอบสมมุตฐิ านในครัง้ นี้ใช้สถิตคิ ่าที (t-test) ทดสอบหาความแตกต่าง ในกรณีเปรียบเทียบของ 2 กลุ่ม
และใช้สถิตทิ ดสอบหาค่าความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis
of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ (Multiple
Comparisons) ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe)
นักท่องเที่ยวทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันจะมีความต้องการในด้านปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อ.หนองพอก จ.
ร้อยเอ็ด พบว่า นักท่องเที่ยวเพศแตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ วแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทร่ี ะดับ.05 โดยเพศชายมีความต้องการในการพัฒนามากกว่าเพศหญิง จาแนกตามอายุ พบว่า อายุมคี วาม
ต้องการในการพัฒนาด้านพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นราย
คู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) มีจานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุรหว่าง 20-29 ปี มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี และกลุ่มอายุ50 ปี ขน้ึ ไป มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี อายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุระหว่าง 40-49 ปี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา
มีความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการและด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 จึงได้
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) โดยนักท่องเที่ยวที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี
ความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน มีจานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มต่ ากว่ามัธยมศึกษา มีความ
ต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มมัธยมศึกษา และกลุ่มปริญญาตรี ส่วนกลุ่มปริญญาตรีมคี วามต้องการในการ
พัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี และราคาแตกต่างกัน มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มสูงกว่า ปริญญาตรีมคี วาม
ต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษา จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีความต้องการในการ
พัฒนาด้านสินค้าและบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) โดยนักท่องเทีย่ วทีม่ อี าชีพแตกต่างกันจะมี
ความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน มีจานวน 6 คู่ ได้แก่ อาชีพอื่นๆ มีความต้องการในการ
พัฒนาแตกต่ างกันกับกลุ่มข้าราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย นักเรียน รับจ้างทัวไป
่ ส่วนกลุ่มข้าราชการมีความ
ต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มพนักงานบริษัท ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน มีจานวน 7 คู่ ได้แก่
อาชีพอื่นๆ มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มข้าราชการ พนักงานบริษทั ค้าขาย นักเรีย น รับจ้างทัวไป
่
ส่วนอาชีพพนักงานบริษทั มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทัวไป
่ ด้าน
พนักงานแตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงานบริษัทมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่ม ค้าขาย และ
รับจ้าง ส่วนกลุ่มอาชีพค้าขายมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มอาชีพนักเรียน ด้านสถานภาพสมรสมี
ความแตกต่ า งกัน อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ ด้ว ยวิธีของเชฟเฟ่
(scheffe) โดยนักท่องเทีย่ วทีม่ สี ถานภาพสมรสจะมีความต้องการในการพัฒนาด้านกระบวนการแตกต่างกัน มีจานวน 3
คู่ ได้แก่ สถานภาพโสดมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มสถานภาพแต่งงานและหย่าร้าง และสถานภาพ
สมรสมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มสถานภาพหย่าร้าง ด้านภูมลิ าเนาทีอ่ ยู่ปจั จุบนั มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 จึง ได้ทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีข องเชฟเฟ่ (scheffe) โดย
นักท่องเทีย่ วที่มภี ูมลิ าเนาที่อยู่ปจั จุบนั จะมีความต้องการในการพัฒนาด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านราคาแตกต่างกัน 1 คู่ คือ นักท่องเทีย่ วทีม่ ภี ูมลิ าเนาปจั จุบนั อาศัยอยู่ภายในจังหวัด
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ร้อยเอ็ดมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีอ่ าศัยอยู่ภาคกลาง ด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ นักท่องเทีย่ วทีอ่ าศัยอยู่ภาคกลางมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
ที่มภี ูมลิ าเนาปจั จุบนั อาศัยอยู่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และอาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนนักท่องเที่ยวภาค
ตะวัน ออกเฉลี่ย งเหนื อ มีค วามต้ อ งการในการพัฒ นาแตกต่ า งกัน กับ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ย วที่อ าศัย อยู่ ภ ายในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการแตกต่างกัน 1 คู่ได้แก่ กลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ ภี ูมลิ าเนาปจั จุบนั อาศัยอยู่ภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันกับกลุ่มอาศัยอยู่ในภาคกลาง ส่วนด้านรายได้ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
ตามวัตถุประสงค์ ที่3 เพื่อทราบความคิดเห็นของหน่ วยงานภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใน
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วภายในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลผาน้ า ย้อ ย อ าเภอหนองพอก จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด ผล
การศึกษาพบว่า หน่วยงานองค์การภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด 7 คน ได้แก่ การท่องเทีย่ วและ
กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เขตห้ามล่าพันธุ์สตั ว์ป่าผาน้ าทิพย์ สวนพฤกษาศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดผาน้ าทิพย์ เจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัย พระมหาเจดีย์ชยั มงคล ร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึก มีค วามคิดเห็นในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เกณฑ์
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของ WTO จานวน 5 ข้อ ประกอบไปด้วย
1) การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่อ งเที่ยวที่อ ยู่ภายในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อ ย อ าเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วพระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และผาหมอกมิ
วาย มีการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยการไม่ส่งเสริมให้มกี ารตัดไม้ทาลายป่า เพื่อนามาใช้ประโยชน์หรือใน
ธุรกิจของตน ยกเว้นแหล่งท่องเที่ยวผาน้ าย้อยเพราะเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ม่มบี ุคคลหรือหน่ วยงานเข้ามาทาหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง แต่โดยปกติแล้วจะไม่เคยปรากฏเหตุ การณ์ ตดั ไม้ทาลายป่าเกิดขึน้ เพราะแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 4
แหล่ง เป็ น เขตพื้น ที่ตงั ้ อยู่ใ นความรับผิด ชอบของเขตห้า มล่ า พัน ธุ์สตั ว์ป่า ผาน้ าทิพ ย์ ซึ่งก็เป็ น เขตในการอนุ ร ัก ษ์
ธรรมชาติโดยตรง โดยการอนุ รกั ษ์และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างต่ อเนื่องส่งผลทาให้ทรัพยากรทางการ
ท่องเทีย่ วทัง้ 4 แหล่ง เกิดความยังยื
่ น นอกจากนี้แหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าวยังมีการปลูกต้นไม้ พันธุไ์ ม้ ทดแทนเมื่อต้นไม้
ตาย และนาต้นไม้ทต่ี ายแล้วนามาทาประโยชน์เป็ นเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ ในส่วนของแหล่งท่องเทีย่ ว
สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดีจะต้องได้รบั การอนุ ญาตในการนามาทาประโยชน์ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ชื สนับสนุนสินค้าและของทีร่ ะลึกทีท่ าลายธรรมชาติไม่ทาลายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2) การวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วพระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และผาหมอกมิ
วาย มีการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ วภายในแหล่งท่องเทีย่ ว ยกเว้นแหล่งท่องเทีย่ วผาน้าย้อย เนื่องจากไม่มี
บุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นระบบ แต่แหล่งท่องเทีย่ วสามารถดารงคงความนิยม
อยู่ได้เพราะจิตศรัทธาและความเชื่อในพระพุทธศาสนาและพลังศรัทธาทีน่ กั ท่องเทีย่ วมีให้แก่หลวงปูศ่ รี มหาวีโร เกจิช่อื
ดังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนแหล่งท่องเทีย่ วสวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี ไม่มกี ารวางแผนในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว ส่วนหน่วยงานภาครัฐ คือ การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มแี ผนในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 4
แหล่ง เนื่องจากปจั จุบนั นี้งบประมาณต่างๆทางรัฐบาลจะให้องค์การท้องถิน่ เป็ นคนดาเนินการ แต่สงิ่ ทีก่ ารท่องเทีย่ วและ
กีฬามีสว่ นช่วยในการพัฒนาก็คอื การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 4 แหล่ง และพระมหาเจดียช์ ยั มงคลในส่วนของ
การวางแผนในการพัฒนายังไม่มกี ารวางแผนอย่างเป็ นระบบมากเท่าทีค่ วร เนื่องจากพระมหาเจดียย์ งั สร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์ และยังไม่มหี น่วยงานทีเ่ ข้ามารับผิดชอบโดยตรง แต่การท่องเทีย่ วเกิดขึน้ ได้เพราะความร่วมมือจากหน่วยงาน
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ทีเ่ กีย่ วข้องหลายฝา่ ยช่วยกัน ทีส่ าคัญอย่างยิง่ พลังจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคของประชาชนทาให้พระมหาเจดียช์ ยั
มงคลสามารถดารงอยู่ได้ ภายแหล่งท่องเทีย่ วดังกล่าว ยกเว้นสถานทีท่ ่องเทีย่ วผาน้าย้อยจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยรักษาความ
ปลอดภัยและบริการแนะนาแหล่งท่องเทีย่ ว มีการจัดระบบทีจ่ อดรถทีก่ ว้างขวางสะดวกสบาย มีหอ้ งสุขาไว้บริการแก่
นักท่องเทีย่ วอย่างเพียงพอ อาหารและของฝากของทีร่ ะลึก มีความหลากหลายเพื่อรองรับนักนักท่องเทีย่ ว มีการ
คมนาคมทีส่ ะดวกสบายเข้าถึงค่อนข้างสะดวก มีทพ่ี กั แรมไว้รองรับนักท่องเทีย่ วทัง้ ทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วในรูปแบบ
ค้างคืนและไม่คา้ งคืน โดยในส่วนของส่วนพฤกษาศาสตร์วรรณคดีได้มกี ารจากัดจานวนนักท่องเทีย่ วคืนละไม่เกิน 50
คน และแหล่งท่องเทีย่ วผาหมอกมิวายมีการจัดโซนรองรับนักท่องเทีย่ ว เช่น ทีพ่ กั เจ้าหน้าที่ แคมป์ไฟ เส้นทางการเดิน
ปา่ ประมาณ 1,300 เมตร มีจานวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอในการให้บริการ และมีศกั ยภาพในความเป็นธรรมชาติทส่ี มบูรณ์
แผนในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ประกอบไปด้วย การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระดับสากล ปรับปรุงภูม ิ
ทัศน์ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วผาหมอกมิวายให้นกั ท่องเทีย่ วได้รจู้ กั ส่วนร้านอาหารและร้านขายของฝากของทีร่ ะลึกจะมี
การเตรียมความพร้อมด้านการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดบิ ต่างๆทีใ่ ช้ในการประกอบอาหารให้เพียงพอต่อจานวน
นักท่องเทีย่ ว และอาหารก็มกี ารคัดสรรเลือกอาหารทีส่ ด ใหม่ มีคุณภาพ แต่ไม่มสี ว่ นช่วยในการร่วมวางแผนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 4 แหล่ง แต่จะช่วยในการจ่ายค่าบารุงรักษาแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 4 แหล่งเพื่อให้เกิดการ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
3) คุณภาพของสิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่อ งเที่ยวที่อ ยู่ภายในองค์ก ารบริ หารส่วนตาบลผาน้ าย้อ ย อ าเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วผาน้าย้อย พระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และ
ผาหมอกมิวาย เป็ นสถานทีท่ ่องเที่ยวทีต่ งั ้ อยู่บนเขาเขียว มีขนาดพืน้ ขนาดใหญ่ มีศกั ยภาพทางด้านสิง่ แวดล้อมทาง
ธรรมชาติทย่ี งั คงความสมบูรณ์ แห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระมหาเจดียช์ ยั มงคล
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทีม่ คี วามงดงามตัง้ อยู่บนภูเขียว โดยมีขนาดพื้นทีน่ าดใหญ่สามารถรองรับจานวนนักท่องเทีย่ วได้
เป็ นจานวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ทาความสะอาด และปรับปรุงแหล่งท่ องเที่ยว ทุกเดือนบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องและ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและร้านขายของฝากของที่ระลึกจะมีการร่วมกันทาความสะอาด ปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบ
แหล่งท่องเที่ยวทัง้ 4 แหล่ง นอกจากนี้สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดียงั เป็ นสวนพฤกษาศาสตร์ประจาภาคตะวันออก
เฉียงแห่งเดียวทีม่ คี วามสาคัญทางด้านการเก็บรวบรวมพืชพันธุไ์ ม้ต่างๆทีห่ ายาก
4)การรักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่อ งเที่ยวที่อ ยู่ภายในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อ ย อ าเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วผาน้าย้อย พระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และ
ผาหมอกมิวาย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมาก ซึ่งทางการท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทาการศึกษาวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วโดยภาพรวมทัง้ จังหวัด โดยส่วนหนึ่งของแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ทาการศึกษาคือ พระมหาเจดียช์ ยั มงคล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนร้านมีการจัดตกแต่งสถานที่
ให้มคี วามสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าในทุกๆอย่าง คัดสรรอาหารที่ สด ใหม่ อยู่เสมอ มี
สินค้าพืน้ เมืองประจาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เลือกหลากหลาย และในส่วนของร้านขายของฝากของทีร่ ะลึกหากลูกค้าไม่พอใจ
ในสินค้าสามารถนามาเปลี่ยนได้ และหากนักท่องเที่ยวเกิดมีปญั หาไม่พ่งึ พอใจในแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการต่างๆ
บุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการแก้ไขปญั หาด้วยวิธกี าร หาต้นเหตุของปญั หาแล้วรีบแก้ไขอย่างทันที แต่
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและศักยภาพทีส่ ามารถดาเนินการได้ โดยแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 4 แหล่งมีการรักษาระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวให้คงความนิยมอยู่ได้ โดยปรับปรุงรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ ไม่ทาลายธรรมชาติ และมีการ
บารุงรักษาแหล่งท่องเทีย่ วอยู่สม่าเสมอ
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5) ผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวมีการกระจายในทุกภาคส่วน
โดยภาพรวม พบว่า แหล่งท่อ งเที่ยวที่อ ยู่ภายในองค์ก ารบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อ ย อ าเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 แหล่ง ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วผาน้าย้อย พระมหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และ
ผาหมอกมิวาย ไม่ได้มกี ารกระจายรายได้สทู่ ุกภาคส่วน มีแค่แหล่งท่องเทีย่ วพระมหาเจดียช์ ยั มงคลแห่งเดียวเท่านัน้ ทีม่ ี
การช่วยกระจายรายได้ ทาให้ชาวบ้านทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดรายได้จากการทีน่ ักท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ ว เช่น
ร้านอาหาร ขายของฝากของทีร่ ะลึก โดยสินค้าต่างๆหรือบริการต่างๆที่เกิดขึน้ สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่
ท้องถิน่
ตามวัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปแนวทางตามแหล่งท่องเทีย่ ว ได้ดงั นี้
4.1) ผาน้าย้อย ควรมีการพัฒนาเกีย่ วกับด้านสินค้าและบริการ เช่น ควรมีจุดให้บริการ ดอกไม้ ธูป เทียน ไว้
บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วเพื่อใช้ในการสักการะพระพุทธรูปของเกจิอาจารย์ หลวงปู่ศรี มหาวิโร และควรมีการจัดกิจกรรม
งานประเพณี เช่น การเข้ากรรม นังวิ
่ ปสั สนากรรมฐาน เป็ นต้น
4.2) พระมหาเจดียช์ ยั มงคล ควรมีการพัฒนาเกีย่ วกับด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด
เช่น 1) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายควรมีศูนย์ให้บริการทางด้านข้อมูลการท่องเทีย่ วประจาพระมหาเจดียช์ ยั มงคล มี
การจัดงานเทศกาลประเพณีของพระมหาเจดีย์ชยั มงคล 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดกรมการท่องเที่ย วและการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดควรให้การสนับสนุ นในการทาการส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจัง เช่น จัดให้มกี าร
โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ก ารท่ อ งเที่ย วตลอดทัง้ ปี เ พื่อ ตอกย้ า ให้นัก ท่ อ งเที่ย วเกิด ความต้องการในการเดิน ทางมา
ท่องเที่ยว นอกจากนี้สงิ่ ที่สาคัญที่สุดนัน้ ก็คอื การขนส่งพระมหาเจดีย์ชยั มงคลควรมีรถรับ -ส่ง จากตัวเองถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ ว เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่นกั ท่องเทีย่ ว
4.3) สวนพฤกษาสตร์วรรณคดี ควรมีการพัฒนาเกีย่ วกับด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
เช่น 1) ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการรักษาความสะอาดของห้องน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ และควรเพิม่ ห้องน้ า
สาหรับคนพิการ คนชรา 2) ด้านกระบวนการ ควรป้ายบอกทางทีช่ ดั เจน สามารถมองเห็นได้ชดั และควรมีการจัดการ
ด้านกระบวนการขนส่งนักท่องเทีย่ ว โดยจะต้องสร้างความร่วมมือกับแหล่งท่องเทีย่ วพระมหาเจดียช์ ยั มงคล ผาน้ าย้อย
และผาหมอกมิวาย โดยการมีรดรับ-ส่ง ไปยังจุดท่องเทีย่ วทัง้ 4 แหล่งเชื่อมโยงกัน
4.4) ผาหมอกมิว าย ควรมีก ารพัฒ นาเกี่ย วกับ ด้า นพนัก งานและด้า นราคา เช่ น 1) ด้า นพนัก งาน ควรมี
ความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ย วอย่างเพียงพอ ควรมีการฝึ กอบรมด้านการบริการ และ
ความสามารถในการแนะนาในการท่องเทีย่ ว 2) ด้านราคา ราคาอาหารเครื่องดื่ม ทีพ่ กั แรม ห้องประชุม การตัง้ แคมป์
ควรมีราคาทีเ่ หมาะสม

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ วภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จ.
ร้อยเอ็ด มีผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.8 เพศชาย จานวน 174 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 45.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.4 ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทั จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.7 ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 175 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรสจานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีภูมลิ าเนาอยู่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 ซึง่ ในเรื่องของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชติ สุจริตจินดานนท์ (4) พบว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออุปสงค์ในเครื่องนุ่ งห่ม
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สาเร็จรูป ทาจากผ้าฝ้ายจอมทองในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ ริโภครายย่อยและลูกค้าส่งมีอตั ราใกล้เคียง
กัน และเป็ นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย โดยมีวตั ถุ ป ระสงค์ในการซื้อเพื่อ สวมใส่เ อง เป็ นของฝาก ส่ว นลูกค้า ส่ง ก็
เหมือนกันแต่บางครัง้ ก็นาไปขาย และจากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ
ในการพัฒนาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก อาเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองพอก
อาเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ทั้ง 7 ด้าน มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า ด้านสินค้าและบริการ
รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการ และน้อยทีส่ ุดคือ ด้านราคา สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษบุณยะ ประภัศร์ (5) วิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก ารโคโคนั ช บี ช รี ส อร์ ท เกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุราษฏร์ธานี ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยเป็ นการสารวจความคิดจากผลการวิจยั ความ
คิดเห็นของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติท่มี คี วามแตกต่างกันกับส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการ
ผลการวิจ ัยพบว่ า กลุ่ม นัก ท่อ งเที่ยวชาวต่ างชาติท่เี ดิน ทางมาใช้บริการที่โคโคนัช บีช รีสอร์ท เกาะสมุ ย จัง หวัด
สุราษฏร์ธานี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากในทุกๆด้าน ซึ่งใกล้เคียงกับงานของ
สุรางคนา ฉิมเล็ก (2545) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดขายสินค้าทีร่ ะลึกประเภทเครื่องประดับทีต่ ลาดนัด
สวนจัตุจกั ร ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาด้านการขายสินค้าทีร่ ะลึก โดยสินค้าที่
สาคัญจะต้องมีความละเอียด ประณีต คุณภาพสินค้า และรูปแบบการออกแบบทีส่ วยงาม ปจั จัยด้านราคา ทีส่ าคัญได้แก่
ราคาตามคุณภาพสินค้า ราคาที่ต่อรองได้ และมีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายที่มี
ความสาคัญได้แก่ ความสะดวกสบายในด้านการเลือกสินค้า ป้านบอกทีต่ งั ้ ร้านอย่างชัดเจน และการจัดตกแต่งร้านที่
ดึงดูดใจ ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด ทีม่ คี วามสาคัญได้แก่ การจัดรายการพิเศษ ส่วนลดสินค้า และการชาระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต และจากผลการวิจยั ด้านองค์ประกอบทางลักษณะทางกายภาพ
ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้าย้อย อาเภอหนองพอก พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วมีการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
ทางธรรมชาติโดยการไม่ส่งเสริมให้มีการตัดไม้ทาลายป่า เพื่อนามาใช้ประโยชน์หรือในธุรกิจของตน ยกเว้นแหล่ง
ท่องเทีย่ วผาน้ าย้อยเพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทีไ่ ม่มบี ุคคลหรือหน่ วยงานเข้ามาทาหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรง แต่โดย
ปกติแล้วจะไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ตดั ไม้ทาลายป่าเกิดขึน้ เพราะแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ 3 แหล่ง เป็ นเขตพืน้ ที่ตงั ้ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าพันธุส์ ตั ว์ป่าผาน้ าทิพย์ มีการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ วภายในแหล่งท่องเทีย่ ว
ยกเว้นแหล่งท่องเทีย่ วผาน้าย้อย เนื่องจากไม่มบี ุคคลหรือหน่ วยงานเข้ามาทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงอย่างเป็ นระบบ
แหล่ง ท่องเที่ยวผาน้ าย้อ ย พระมหาเจดีย์ชยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และผาหมอกมิว าย เป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีต่ งั ้ อยู่บนเขาเขียว มีขนาดพืน้ ขนาดใหญ่ มีศกั ยภาพทางด้านสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติทย่ี งั คงความสมบูรณ์
แห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคอีสาน นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วโดยส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมาก ซึ่ง
ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทาการศึกษาวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมทัง้
จังหวัด โดยส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวทีไ่ ด้ทาการศึ กษาคือ พระมหาเจดีย์ชยั มงคลแหล่งท่องเทีย่ วผาน้ าย้อย พระ
มหาเจดียช์ ยั มงคล สวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดี และผาหมอกมิวาย ไม่ได้มกี ารกระจายรายได้สทู่ ุกภาคส่วน มีแค่แหล่ง
ท่องเทีย่ วพระมหาเจดียช์ ยั มงคลแห่งเดียวเท่านัน้ ทีม่ กี ารช่วยกระจายรายได้ ทาให้ชาวบ้านทีอ่ ยู่บริเวณใกล้ เคียงเกิด
รายได้จากการทีน่ ักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเทีย่ ว มีความสอดคล้องกับแนวทางการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของ Word
Tourism Organization (7) 5 ข้อ ประกอบไปด้วย 1) การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว 2) การวางแผนและพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว 3) การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว 4) การรักษาระดับความพึงพอใจ เพื่อคง
ความเป็ นทีน่ ิยม 5) การกระจายรายได้สทู่ ุกภาคส่วน
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กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาอย่างยิง่ จาก รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง ทีป่ รึกษาและ ดร.
ละเอียด ศิลาน้อย รองประธานทีป่ รึกษา พร้อมกับคณะกรรมการทุกท่าน ทีใ่ ห้คาแนะนาและคาปรึกษา ตลอดจนตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างยิง่ จนงานวิจยั เรื่องนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลผาน้ าย้อย อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อย ควรมี
การนาส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s เข้ามาช่วยในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติมากยิง่ ขึน้
ควรมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทางธรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเทีย่ วให้ เกิดความยังยื
่ น
และหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุ นในด้านสิง่ อานวยความสะดวก เช่น การคมนาคมขนส่งไปยังแหล่งท่องเทีย่ ว
และควรมีก ารปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่อ งเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น ลานจอดรถ
ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึก ให้มกี ารจัดระบบภายใต้รปู แบบการท่องเทีย่ วแบบมาตรฐานอย่างแท้จริง
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การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
Tourism Development in Amphoemaueng Srisaket, Srisaket Province.
ดารงพล พันธ์จนั ทร์1
Damrongpon Panjan 1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อทราบความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่
ท่ อ งเที่ย วในพื้น ที่อ าเภอเมือ งศรีส ะเกษ จัง หวัด ศรีส ะเกษ 2.เพื่อ เปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาด
ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วต้ อ งการในการพัฒ นา ในพื้น ที่อ าเภอเมือ งศรีส ะเกษ จัง หวัด ศรีส ะเกษ โดยจ าแนกตามป จั จัย
ประชากรศาสตร์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อคาถามจานวน 2 ส่วน กลุ่มประชากรตัวอย่าง
จานวน 385 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับค่าเฉลีย่ 3.19 นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,001- 10,000 สถานภาพสมรส
มีภูมลิ าเนาปจั จุบนั โดยส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการ
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คือ ด้านกระบวนการ รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านสินค้าและบริการ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ด้านพนักงาน และน้อยทีส่ ุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
นักท่องเที่ยวที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ภูมลิ าเนา
(ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ) ทีแ่ ตกต่างกันจะมีความต้องการปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วในเขตอาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนด้านเพศไม่มคี วามแตกต่างทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

คาสาคัญ: การพัฒนาการท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ ว ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
Abstract
The purpose of this research is to study the development of tourism in Amphoemaueng Srisaket,
Srisaket province. Research objectives. 1. To know the needs of the tourists in the tourism development.
Mueang Srisaket province tourist attractions in the area. 2. To compare the marketing mix factors. Tourists
need in development. In the area of Mueang Sisaket province by demographic factors The questionnaire
including questions of 2 the population sample were 385 people study. Overview of the needs in the
development of tourism in Amphoemaueng Srisaket,Srisaket Province in the medium. With the 3.19 most
tourists are female. Between the ages of 20-29 years education in undergraduate business occupation, with
average monthly income 5,001 -10,000 Baht, marital status, Resided at present by mostly live in the Srisaket
province, it was found that the needs in the development of tourism at the highest level. The process
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followed by the price of goods and services. The channel of distribution in physical environment the
employees. And the least is and marketing promotion. Tourists with different demographic characteristics in
terms of age, educational level, occupation, income, marital status, occupation (Present address). Different to
the marketing mix factors. In the development of the tourism development in Amphoemaueng
Srisaket,Srisaket province. Patients with no statistically significant 0.05 the gender had no significant
Differences 0.05

Key words: Tourism development, Tourist, Marketing Mix 7P’s
บทนา
ทศวรรษทีผ่ ่านมาการท่องเทีย่ วภายในประเทศมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2546 นักท่องเทีย่ วชาวไทย
เดินทางเที่ยวในประเทศ 69 ล้านคน สร้างรายได้ 2.8 แสนล้านบาท ปี 2552 นักท่องเทีย่ วชาวไทยเดินทางเที่ยวใน
ประเทศ 72 ล้านคน สร้างรายได้ 2.6 แสนล้านบาท ปี 2553 นักท่องเทีย่ วชาวไทยเดินทางเที่ยวภายในประเทศ 90
ล้านคน สร้างรายได้ 4 แสนล้านบาทส่วนปี 2554 คนไทยเดินทางท่องเทีย่ วประมาณ 98 ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ
407,600 ล้านบาท [1] ด้วยนโยบายสนับสนุ นและส่งเสริมการท่องเทีย่ วจากภาครัฐทาให้การท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ขยายตัวในอัต ราที่สูง และกระจายไปยัง ทุก ภูมิภ าคภายใต้ก ารรณรงค์ให้ไ ทยเที่ย วไทย เช่ น “เที่ย วไทยครึกครื้น
เศรษฐกิจไทยคึกคัก ” หรือ “Unseen in Thailand” ทาให้แหล่งท่องเทีย่ วหลายแห่งได้ รับการสนับสนุ นให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลักของท้องถิน่ หรือชุมชนหรือจังหวัดนัน้ ๆ เช่น ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงคาน จังหวัดเลย , ตลาด
สามชุก สุพรรณบุรี ตลาดน้ าดอนหวาย นครปฐม เป็ นต้น ปญั หาการท่องเทีย่ วในปจั จุบนั ซึง่ เกิดจากการจัดการทีไ่ ร้
ทิศทางและหน่ วยงานภาครัฐเป็ นผู้กาหนดแผนการท่องเที่ยวทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ก่อให้เกิดปญั หาหลาย
ประการกับสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน ผลกระทบด้านลบ อาทิ เช่น แหล่งท่องเทีย่ วเสื่อมโทรม ปญั หาขยะมูลฝอย
อาชญากรรม ประชาชน ในชุมชนต่อต้านการท่องเทีย่ ว ปญั หาชุมชนท้องถิน่ ไม่ได้รบั ประโยชน์ เเละไม่มสี ่วนร่วมใน
การดาเนินการอย่างแท้จริง แนวทางการแก้ปญั หาคือ “การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น” เป็ นหลักการเพื่อการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ นทีม่ ี การนาไปใช้กบั ทุกกิจกรรม และทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วรัฐบาลและองค์กรภาครัฐได้มกี าร
ส่งเสริมอุตสหกรรมการท่องเทีย่ วไทยมาโดยตลอด โดยนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานเสวนา
เรื่อง มุมมองการท่องเที่ยวไทย ในอนาคต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ว่า “จากการที่รฐั บาลเห็นความสาคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทยทีส่ ่งผลดีต่อประเทศไทยเป็ นอย่างยิ่ งไม่ว่าจะเป็ นการส่งเสริมชาวต่างประเทศมาเทีย่ ว
เมืองไทยหรือคนไทยเทีย่ วไทยเพราะสินค้าท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายการท่องเที่ยวแบบเข้าใจเข้าถึงวิถชี วี ติ
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันล้าค่าการท่องเทีย่ วทีเ่ คารพกฎหมายและกติกาของท้องถิน่ รักษาธรรมเนียมและสิง่ แวดล้อม
อีกทัง้ ธุรกิจภาคเอกชน อาทิ ครัวไทย นวดและสปาไทย สายการบิน โรงแรมรีสอร์ท ผูป้ ระกอบการนาเทีย่ วมืออาชีพ
สวนสนุกอื่นๆอีกมากมาย ทีช่ ่วยกันส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วให้อยู่อย่างยังยื
่ น…” [2]
จังหวัดศรีสะเกษเป็ นจังหวัดทีม่ โี บราณสถานทีเ่ ป็ นอารยธรรมขอมโบราณ ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ในเส้นทางอารยธรรมขอม ในสมัยสุรยิ วรมัน ทัง้ ยังเป็ นประตูเข้าสู่เขาพระวิหาร เทวสถานอันยิง่ ใหญ่แห่งหนึ่ง ซึง่ เป็ น
ชนวนให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองของไทยและกัมพูชา ที่ปะทุขน้ึ มาเป็ นครัง้ คราวในห้วงเวลากว่า 50 ปี มานี้
จากการเกิดประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในการแบ่งแยกเขตแดนของเขาพระวิหารจึงทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อการท่องเทีย่ วในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ซึง่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันสาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ
แต่จงั หวัดศรีสะเกษยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว อ.ขุนหาญ ปราสาท
ปรางค์กู่ อ.ปรางค์ ภาพสลักหินนูนต่าอยู่บริเวณ ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ ซึง่ มี
สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น พระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษอควาเรี่ยม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็ นต้น แต่สถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้กล่ าวมานี้ ยังไม่เ ป็ นที่รู้จกั แก่นักท่ องเที่ยวมากนัก เพราะเหตุ น้ีผู้ทาการศึกษาจึง มีความสนใจที่จ ะ
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ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยังยื
่ นในการศึกษาครัง้ นี้ผู้ศึกษาได้เลือกอาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษเป็ นพื้นที่ทาการศึกษาเพราะเป็ นพื้นที่ท่มี กี ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน
เพื่อให้เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว เพื่อให้เป็ นที่รจู้ กั แก่นักท่องเทีย่ วอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการทางด้าน
ต่ างๆมีผลกาไรจากธุรกิจท่องเที่ยว เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้มีแนวโน้ วที่ดียิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมและอนุรกั ษ์ให้พน้ื ทีน่ นั ้ มีการพัฒนาทางด้านการท่องเทีย่ วและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคน
ในอาเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษและเพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่คงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์ และมีการพัฒนาด้าน
การท่องเทีย่ วอย่างสมดุลและยังยื
่ นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อทราบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ ักท่องเที่ยวต้องการพัฒนาสถานที่ท่องเทีย่ วในพืน้ ที่อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องการพัฒนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ในพืน้ ที่
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจาแนกตามปจั จัยประชากรศาสตร์

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. นักท่ อ งเที่ยวที่มีลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่ า งกัน จะมีค วามต้อ งการในการพัฒนาสถานที่
ท่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน
2. นักท่องเทีย่ วที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันจะมีความต้องการด้านปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในการพัฒนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน

กรอบความคิ ดงานวิ จยั
ตัวแปรต้น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของนักท่องเทีย่ ว
-อายุ
-เพศ
-สถานภาพสมรส
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้
- ภูมลิ าเนา

เครื่องมือและวิ ธีการศึกษา

ตัวแปรตาม
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของ
นักท่องเทีย่ ว
-สินค้าและบริการ
-ราคา
-ช่องทางการจัดจาหน่าย
-การส่งเสริมการตลาด
-พนักงาน
-กระบวนการ
-สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ

การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ในเขตอาเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาการท่องเที่ยว ในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษซึ่ง
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบเชิงปริมาณ (Quantitative research)เนื่องจากตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และข้อที่ 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้คอื นักท่องเที่ยวชาวไทย สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือใช้
แบบสอบถามโดยมีวธิ กี ารวิจยั ตามตารางที่ 1
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ประชากรกลุ่ม
เครื่อง
ตัวอย่าง
มือที่ใช้ในการศึกษา
ั
1. เพื่อทราบปจจัยส่ว น นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ แบบสอบถาม
ประสมทางการตลาดที่ เดินทางมาท่องเทีย่ ว ใน
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งการ เขตอาเภอเมือง
พัฒนาสถานที่ท่ อ งเที่ย ว
ในพื้นทีอ่ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์

2. เพื่อเปรียบเทียบปจั จัย นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ แบบสอบถาม
ส่วนประสมทางการตลาด เดินทางมาท่องเทีย่ ว ใน
ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วต้ อ งการ เขตอาเภอเมือง
พัฒนาสถานที่ท่ อ งเที่ย ว
ในพื้นทีอ่ าเภอเมืองศรีสะ
เกษ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
โดยจ าแนกตามป จั จั ย
ประชากรศาสตร์

การวิ เคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ทราบความต้องการของ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ก า ร
พั ฒ นาการ ท่ อ งเที่ ย ว
ส ถ าน ที่ ท่ อ งเ ที่ ย ว ใ น
พื้น ที่อ าเภอเมือ งศรีส ะ
เกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ท ร า บ ผ ล ก า ร
เปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดที่
นักท่องเที่ยวต้อ งการใน
ก า ร พั ฒ น า ใ น พื้ น ที่
อ าเภอเมือ งศรี ส ะเกษ
จัง หวัด ศรีส ะเกษ โดย
จ า แ น ก ต า ม ป ั จ จั ย
ประชากรศาสตร์

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การศึกษการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีดงั นี้
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อทราบความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.19
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องการในการพัฒนา
ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจาแนกตามปจั จัยประชากรศาสตร์ [5] ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวทีม่ าท่องเทีย่ วในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน นักท่องเทีย่ วส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยมีรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท สถานภาพสมรส มีภูมลิ าเนาปจั จุบนั โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ ด้านกระบวนการ
รองลงมาได้แ ก่ ด้า นราคา ด้า นสิน ค้ า และบริก าร ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ
ด้านพนักงาน และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด เรียงตามลาดับ ดังนี้
2.1) ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่ 4.35 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
นัก ท่ อ งเที่ย วมีค วามต้อ งการพัฒ นามากที่สุด คือ ต้ อ งการเส้น ทางการเดิน ทางจากตัว เมือ งสู่สถานที่ท่ อ งเที่ย ว
สะดวกสบาย รองลงมาได้แก่ มีแผนที่ และป้ายแสดงเส้นทางภายใน และภายนอกสถานทีท่ ่องเทีย่ วชัดเจน และน้อย
ทีส่ ดุ คือ เส้นทางท่องเทีย่ วในสถานทีท่ ่องเทีย่ วมีความเหมาะสม ตามลาดับ
2.2) ด้า นราคา พบว่ า ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุด ค่ า เฉลี่ย 4.25 เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า
นักท่องเทีย่ วมีความต้องการพัฒนามากทีส่ ดุ คือ ค่าธรรมเนียมเข้าชมศูนย์แสดงพันธุส์ ตั ว์น้ ามีความเหมาะสม และน้อย
ทีส่ ดุ คือ ราคาของสินค้าทีร่ ะลึกมีความเหมาะสม ตามลาดับ
2.3) ด้านสินค้าและบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ มีสวนสัตว์ท่จี ดั แสดงพันธุ์สตั ว์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
รองลงมาคือ มีการวางเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม มีสถาปตั ยกรรมของพระธาตุทส่ี วยงาม มีการจัด
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จุดชมวิวบริเวณโดยรอบอย่างเหมาะสม มีความหลากหลายของสัตว์น้ า มีสนิ ค้าทีร่ ะลึกเฉพาะศูนย์แสดงพันธุส์ ตั ว์น้ า
จัดแสดงพันธุส์ ตั ว์น้าได้เหมาะสม บริการให้อาหารปลาและให้นมปลาคาร์ฟ มีพนั ธุไ์ ม้จดั แสดงได้อย่างเหมาะสม มีลาน
จัดกิจกรรมสาหรับครอบครัว มีการวางแผนผังลานจอดรถอย่างเหมาะสม และน้อยทีส่ ดุ คือ มีสถานทีจ่ ดั จาหน่ายดอกไม้
ธูปเทียน และวัตถุมงคลเหมาะสม ตามลาดับ
2.4) ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนามากทีส่ ดุ คือมีการให้สว่ นลดบัตรเข้าชมแบบหมู่คณะ รองลงมาคือ
การชาระค่าธรรมเนียมเข้าชมศูนย์แสดงพันธุส์ ตั ว์น้าผ่านช่องจาหน่ายบัตรสะดวกรวดเร็ว การชาระค่าธรรมเนียมเข้าชม
ศูนย์แสดงพันธุส์ ตั ว์น้าผ่านอินเตอร์เน็ต มัคคุเทศก์ ผูน้ าทัวร์ และอาจารย์เข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีหมู่
คณะ และน้อยที่สุดคือ การชาระค่าธรรมเนียมเข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สตั ว์น้ าเป็ นหมู่คณะผ่านศูนย์บริการท่องเที่ยว
จังหวัด ตามลาดับ
2.5) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 2.90 เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการในการพัฒนามากทีส่ ุดคือ สถานทีส่ กั การะพระธาตุมคี วามเหมาะสม รองลงมา
คือ มีจานวนร้านค้าเพียงพอและจัดเป็ นระเบียบ การจัดแสดงพันธุส์ ตั ว์น้ ามีความหลากหลายและมีขอ้ มูลเพียงพอ ลาน
กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สวนสัตว์มคี วามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การออกแบบตกแต่งอาคาร
เหมาะสมและดึงดูดความสนใจ และห้องน้ ามีจานวนเพียงพอรวมถึงมีหอ้ งน้ าสาหรับคนพิการ และน้อยทีส่ ุดคือ ลาน
จอดรถมีเพียงพอและเหมาะสม ตามลาดับ
2.6) ด้านพนักงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย ค่าเฉลี่ย 2.22 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มคี วามต้องการในการพัฒนามากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ประจาวัดมีมนุ ษย์สมั พันธ์ดี รองลงมาคือ พนักงาน
มีมนุษย์สมั พันธ์ดี พนักงานมีความรูเ้ กีย่ วกับพันธุส์ ตั ว์น้ า มัคคุเทศก์น้อ ยมีความสามารถอธิบายสถาปตั ยกรรมภายใน
วัด มีจานวนเจ้าหน้ าที่ดูแลความปลอดภัยเพียงพอ มีพนักงานจานวนเพียงพอ มัคคุเทศก์น้ อยมีจานวนเพียงพอ
พนักงานมีความรูส้ ามารถอธิบายข้อมูลพันธุส์ ตั ว์น้ าได้ จานวนพนักงานมีเพียงพอสาหรับให้บริการ และน้อยที่สุดคือ
มีพนักงานทีม่ คี วามสามารถในการนาชมสวนสัตว์ และมีพนักงานดูแลความปลอดภัย ตามลาดับ
2.7) ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมาก ค่าเฉลีย่ 1.76 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
แหล่งท่ องเที่ย วที่มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุดคือ เพิ่ม การประชาสัมพันธ์ร องลงมาคือ มีจานวนร้านค้า
เพียงพอและจัดเป็ นระเบียบ การจัดแสดงพันธุ์สตั ว์น้ ามีความหลากหลายและมีขอ้ มูลเพียงพอ ลานกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สวนสัตว์มคี วามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การออกแบบตกแต่งอาคารเหมาะสมและ
ดึงดูดความสนใจ และห้องน้ามีจานวนเพียงพอรวมถึงมีหอ้ งน้าสาหรับคนพิการ และน้อยทีส่ ดุ คือ ลานจอดรถมีเพียงพอ
และเหมาะสม ตามลาดับ
การทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
การทดสอบสมมุตฐิ านในครัง้ นี้ใช้สถิตคิ ่าที (T-test) ทดสอบหาความแตกต่าง ในกรณีเปรียบเทียบของ 2 กลุ่ม
และใช้สถิตทิ ดสอบหาค่าความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis
of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ (Multiple
Comparisons) ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe)
นักท่องเที่ยวที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันจะมีความต้องการในด้านปจั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่แ ตกต่ า งกัน ในการเดิน ทางมาท่ อ งเที่ย วภายในเขตอ าเภอเมือ งศรีสะเกษ จัง หวัด ศรีสะเกษ พบว่ า
นักท่องเทีย่ วทีเ่ พศแตกต่างกันและภูมลิ าเนาทีแ่ ตกต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเทีย่ วไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติท่รี ะดับ.05 หากจาแนกตามอายุ พบว่า อายุมีความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงได้
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) ด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
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กลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุ ต่ ากว่า 20 ปี และกลุ่ม 20-29 ปี
ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความต้องการในการพัฒนา
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี และกลุ่ม 40-49 ปี ด้านพนักงานแตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่ม
อายุระหว่าง 40-49 ปี มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 2029 ปี ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปี มีความต้องการในการ
พัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปี
ระดับการศึกษามีความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) ด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ ระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีมคี วามต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ด้านราคาแตกต่าง
กัน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี วามต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีส่วนระดับการศึกษาระดั บปริญญาตรีมคี วามต้องการในการ
พัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายแตกต่างกัน มีจานวน 1 คู่
ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มการศึกษาต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี ด้านกระบวนการแตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี วาม
ต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่ ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มระดับปริญญาตรี ส่วนกลุ่มระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมคี วามต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่ ากว่าปริญญาตรี ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่าง
กัน จานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรีมคี วามต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสูงกว่า
ปริญญาตรี และกลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ด้านอาชีพมีความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) ด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน
มีจานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพนักศึกษามีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอาชีพค้าขาย ข้าราชการ
และอาชีพพนักงาน ด้านราคาแตกต่างกัน จานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มค้าขาย ราชการ และนักเรียน ส่วนกลุ่มอาชีพค้าขายมีความต้อ งการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มข้าราชการ ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานมีความต้องการในการ
พัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มค้าขาย และกลุ่มนักเรียน ส่วนกลุ่มอาชีพพนักงานมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มนักเรียน ด้านกระบวนการแตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพนักเรียนมีความต้องการในการ
พัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอาชีพพนักงาน และกลุ่มอาชีพค้าขาย ส่วนกลุ่มอาชีพค้าขายมีความต้องการในการพัฒนา
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มอาชีพพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน จานวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพพนักงานมี
ความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอาชีพนักเรียน ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร และอาชีพอื่นๆ
ด้านรายได้มคี วามต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่
(scheffe) ด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน มีจานวน 3 คู่ ได้แก่กลุ่มรายได้ต่ ากว่า5,000 บาท มีความต้องการในการ
พัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มรายได้รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ส่วนกลุ่มรายได้
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท ด้าน
ราคาแตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท และกลุ่มรายได้ 20,001-30,000 บาท ด้านกระบวนการแตกต่างกัน จานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มรายได้รายได้ต่ ากว่า 5,000
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บาท ด้านราคาแตกต่างกัน จานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท
ด้านสถานภาพมีความต้องการในการพัฒนาด้านสินค้าและบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงได้ทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (scheffe) ด้านสินค้าและบริการแตกต่างกัน มีจานวน 1 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด
มีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน จานวน 3
คู่ ได้แก่ กลุ่มสถานภาพโสดมีความต้ องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสมรส และกลุ่มหย่าร้าง ส่วนกลุ่ม
สถานภาพหย่าร้างมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสมรส ด้านพนักงานแตกต่างกัน จานวน 2 คู่
ได้แก่ กลุ่มสถานภาพหย่าร้างมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสถานภาพโสด และกลุ่ มสถานภาพ
สมรส ด้านกระบวนการแตกต่างกัน จานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มสถานภาพสมรสมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มสถานภาพหย่าร้าง ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน จานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มสถานภาพโสดมีความ
ต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส และกลุ่มสถานภาพหย่าร้าง ส่วนกลุ่มสถานภาพหย่า
ร้างมีความต้องการในการพัฒนาแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศ
หญิง จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.2 เพศชาย จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง
20-29 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญาตรี จานวน 259 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.0 ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1 ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มรี ายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพสมรส
จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มภี ูมลิ าเนาอยู่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ จานวน 198 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นขององค์กรการ
ท่องเทีย่ วของสหประชาชาติ (World Tourism Organization) [6] ได้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ น เป็ นการ
พัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยปกป้องและรักษาโอกาสให้กบั คนรุ่น
หลังซึง่ จะนาไปสูก่ ารจัดการทรัพยากรทัง้ มวล ทีจ่ ะสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในขณะทีจ่ ะสามารถ
ธารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพและระบบอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกื้อหนุ นของสิง่ มีชวี ติ และ
งานวิจยั ของ ประพัทธชัย ไชยนอก [3] ศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม กรณีศกึ ษาบ้าน
ด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 19 คน เพศชาย จานวน 11 คน
ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 13 คน รองลงมาอายุ 31-40 ปี จานวน 7 คน อายุ 41 -50 ปี จานวน 6 คน และอายุ
51-60 ปี จานวน 4 คน ซึง่ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าชัน้ จานวน 21 คน รองลงมาระดับอนุ ปริญญา
หรือเทียบเท่า จานวน 5 คน ระดับมัธยมศึกษา จานวน 3 คน และระดับ ประถมศึกษา จานวน 1 คน ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพค้าขาย จานวน 12 คน รองลงมาคืออาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน 7 คน แม่บา้ น จานวน 6 คน และ อาชีพอื่นๆ
เช่น รับจ้าง จานวน 5 คน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิศา ทองนาค [4] พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ี
ผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนจ าหน่ ายการท่ องเที่ยว ของนั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ในจังหวัดภู เก็ต มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ ายการท่องเทีย่ ว ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ายการท่องเทีย่ ว ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านผลิตภัณฑ์ มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ ายการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในจังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยที่มคี วามสาคัญมากที่สุดคือ ความน่ าสนใจของกิจกรรม ด้านราคา มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้
บริการตัวแทนจาหน่ ายการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยที่มคี วามสาคัญ
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มากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับการบริการ ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย มีอทิ ธิพลต่ อการเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ ายการ
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดคือ ทาเลทีต่ งั ้ สะดวก
และหาง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่ อการเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ ายการท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดคือ การให้ส่วนลด ด้านพนักงาน มีอทิ ธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ ายการท่องเทีย่ วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยที่มี
ความสาคัญมากที่สุดคือ มีความรู้และทักษะในการบริการดี ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่ อการเลือกใช้บริการตัวแทน
จาหน่ ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยที่มคี วามสาคัญมากที่สุดคือ
ระบบการจองหรือซือ้ การบริการทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ยุ่งยาก ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทน
จาหน่ ายการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดคือ มี
อุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน และพบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนจาหน่ ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านต่างๆเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการ
วางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจาหน่ ายการท่องเที่ยว ดังนี้ การวางแผนด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรให้ความสาคัญต่อโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ ทีม่ ไี ว้บริการแก่ลูกค้า การวางแผนด้านราคา ควร
ให้ความสาคัญต่อการตัง้ ราคาให้มคี วามเหมาะสมกับการบริการแต่ละประเภท การวางแผนด้านช่องทางจัดจาหน่ าย ควรให้
ความสาคัญต่อการให้ความสะดวกในการติดต่อกับตัวแทนจาหน่ ายบริการทางการท่องเทีย่ ว การวางแผนด้านการส่งเสริม
การตลาด ควรให้ความสาคัญต่ อการจัดรายการส่งเสริมการขาย การวางแผนด้านพนักงาน ควรให้ความสาคัญต่ อการ
ฝึ กอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การวางแผนด้านกระบวนการ ควรให้ความสาคัญต่ อการแก้ไขปญั หาอย่าง
ทันท่ วงที รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา และมีคุ ณภาพ และการวางแผนด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ควรให้
ความสาคัญต่อการจัดสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว ในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ควรมีการพัฒนาให้สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
แต่ละแห่งมีความน่าสนใจและเป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิง่ ขึน้ ควรมีการพัฒนาควบคู่
ไปกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
แต่ละแห่งในเขตอาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และสิง่ ทีค่ วรศึกษาเพิม่ เติมคือ การให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาท
และมีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ยว และสถานที่ท่อ งเที่ย วที่มีอ ยู่ใ นเขตพื้นที่อ าศั ย ของตน อัน จะน ามาซึ่ง
การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นในภายภาคหน้า
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บทคัดย่อ
การพัฒนากรอบแนวคิด โดยการศึกษาทฤษฏี ทบทวนวรรณกรรมเพื่อท าการรวบรวมองค์ความรู้ โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่ามี 3ปจั จัยสาคัญที่จะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร หรือตัวแปรต้น ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ต าแหน่ ง ระยะเวลาในการปฏิบ ัติงาน รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
ระยะทางจากบ้านหรือทีพ่ กั ไปยังทีท่ างาน ปจั จัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอสิ ระในการทางาน ความหลากหลายของ
งาน ความคาดหวังในโอกาสก้ าวหน้ าในการท างาน การมีป ฏิส ัมพันธ์ ก ับ ผู้อ่ืน และผลป้ อนกลับ และป จั จัย ด้า น
ประสบการณ์ในการทางาน ได้แก่ ความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ทัศนคติต่อองค์กร ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน และตัวแปรตามคือ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีเ่ พื่อผลดีต่อองค์กร และความต้องการดารงสมาชิกภาพในองค์กร
กรอบแนวคิดนี้จะนาไปใช้ในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อไป

คาสาคัญ: โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พนักงาน ความผูกพันต่อองค์กร
Abstract
This research is a study of the theory and literature review to gather knowledge. The purpose is to
study the factors affecting the organizational commitment of hotel staff in Bangkok. Review of the literature
found the three major factors that affect organizational commitment or Independent variables include 1)
personal factors, including gender, age, marital status, education, duration of the operation, average income
per month, distance away from the home to workplace. 2) Job factors include the freedom to work, a variety
of tasks, progress in work, interaction with others, and feedback. 3) Work experience factors, including the
feeling that their work is important to the organization, attitude toward the organization, attitude towards
superiors and attitudes towards colleagues. And the dependent variable is organizational Commitment,
including the goals and values of the organization, willingness to work hard to benefit the organization and
the need to maintain membership in the organization.
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This conceptual framework will be used to develop a thesis on "Guidelines to encourage hotel staffs’
commitment in Bangkok”

Key words: Hotel in Bangkok district, Employees, Organizational Commitment
บทนา
องค์กรเป็ นระบบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของมนุ ษย์ท่มี กี ารจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ องค์กรประกอบด้วยโครงสร้าง เป้าหมาย การบริหารจัดการสารสนเทศและบุคคล โดยในทรัพยากรเหล่านี้
บุค คลเป็ น ทรัพยากรที่มีคุ ณค่า มากกว่ า ทรัพยากรใด เนื่อ งจากบุ ค คลเป็ น ผู้ใ ช้ท รัพ ยากรอื่น มาก่ อให้เ กิด ผลผลิต
ที่ต้องการได้ ซึ่งการดาเนินการต่ างๆในองค์กรนัน้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในส่วนต่างๆเข้ามาช่วยกัน
ปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ ทรัพยากรมนุ ษย์จงึ ถือได้ว่าเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ุด ทีจ่ ะช่วยในการผลักดันองค์กรให้ดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ [1]
บุคลากรในองค์กรเปรียบเสมือน “ต้นทุน” ทีม่ คี ุณค่ามหาศาล อีกทัง้ ยังเป็ นต้นทุนทีอ่ งค์กรต้องรักษาและลงทุน
อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีคณ
ุ ค่าอย่างเหมาะสมแก่องค์กรในระยะยาว แต่การทีอ่ งค์กรต้องสูญเสียบุคลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม ย่อมเท่ากับว่าองค์กรต้องเสียต้นทุนทีม่ คี ่าไป โดยทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
ไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน ในขณะเดียวกันกลับต้ องลงทุนในอีกหลายด้านเพื่อที่จะทาการสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรม และ
พัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทน ทาให้องค์กรสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร [2] ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับว่าองค์กร
ทุกแห่งควรจะบารุงรักษาบุคลากรที่องค์กรคัดเลือกมาอย่างดีให้คงอยู่ทางานกับองค์กรเป็ นเวลานาน ทัง้ นี้ เพราะ
ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถภาพ และศักยภาพย่อมสามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินงานและบรรลุ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นาน[3]
ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นคุณลักษณะสาคัญทีท่ ุกองค์กรต้องการให้มโี ดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวการณ์ปจั จุบนั
มีการแข่งขันสูง และองค์กรถูกตัดสินด้วยคุณภาพของบุคลากร ดังนัน้ ทุกๆองค์กรจึงควรทุ่มเทงบประมาณรวมทัง้
ทรัพยากรต่างๆสาหรับการพัฒนาบุคลากรที่เลือกสรรแล้วอย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าบุคลากรเหล่านัน้ จะใช้ความรู้
ความสามารถมาพัฒนาองค์กร และปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรในระยะเวลายาวนานเท่าทีอ่ งค์ กรต้องการเพื่อดาเนินการ
และปฏิบตั ิการตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ จึงกล่าวได้ว่าความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กรขึน้ อยู่กบั บุคลากรในองค์กรว่ามีความผูกพันมากน้อยเพียงใด [4]
สาหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการ เป็ นธุรกิจที่ปจั จุบนั มีอตั ราการแข่งขันสูง มีผลทาให้
โรงแรมต่างๆต้องปรับตัวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึน้ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันทาง
ธุรกิจทีท่ วีความรุนแรงสูงขึน้ ทัง้ คู่แข่งภายในประเทศและทีม่ าจากต่างประเทศซึง่ มีเทคโนโลยีทม่ี คี วามพร้อมมาก กว่า
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลงไปในปญั หาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นปญั หาหนึ่งทีธ่ ุรกิจโรงแรมกาลังประสบ
อยู่ ซึง่ ปจั จุบนั มีประเด็นในเรื่องของการแย่งชิงหรือซือ้ ตัวพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ มีความสามารถและประสบการณ์ใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อให้องค์กรมีความสามารถเหนือคู่แข่งโดยอาจเสนอในรูปแบบค่าตอบแทน ตาแหน่ งหรือ
ผลประโยชน์ดา้ นอื่นๆ เพื่อเป็ นการจูงใจการโยกย้าย ดังนัน้ องค์กรควรสร้างความผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาพนักงาน
ที่มีคุณค่าไว้และเพื่อให้พนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสุดความสามารถ มีความกระตือรือร้ นใน
การทางาน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ซง่ึ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับ ความสาคัญดังกล่า ว การศึกษาถึงความผูกพันต่ อองค์ก รของพนัก งานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานครฯจะทาให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของปจั จัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์กร อันจะเป็ นประโยชน์ ใน
การเสริมสร้างแนวทางการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
อันจะเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากรมีความรัก ความตัง้ ใจในการปฏิบตั งิ าน และเอือ้ ต่อการสร้างให้
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เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูเ้ กิดเป็ นพนัก งานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ซึง่ จะเป็ นต้นทุนทางปญั ญาขององค์กร ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ทีจ่ ะนาพาองค์กรบรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้อย่างยังยื
่ นนันเอง
่
โดยผลการศึกษาครัง้ นี้จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการจัดทาวิทยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมความผูกพันของ
พนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร”

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ ศึก ษาพัฒ นากรอบแนวคิด แนวทางการพัฒ นาความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานโรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร

แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพัน ต่ อองค์กรเป็ นความรู้สกึ ต่ อองค์ก รที่บุคคลแสดงออกเป็ นทัศนคติและพฤติกรรมในการทางาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการคงความเป็ นสมาชิกขององค์กร มีความตัง้ ใจและมีความพร้อมทีจ่ ะใช้ความรู้ ความสามารถ
ความพยายามที่มีอ ยู่เ พื่อ ปฏิบ ัติง านให้องค์ก ร รวมทัง้ มีค วามเชื่อและยอมรั บในคุณ ค่า และเป้ า หมายขององค์ก ร
[28,29,30,8]
ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจาก เป็ นตัวชีว้ ดั ทีด่ ที แ่ี สดงถึงความมีประสิทธิภาพของ
์
องค์กรซึง่ สามารถบ่งชีถ้ ึงความทุ่มเทและความพยายามของพนักงานในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ตลอดจนเป็ นตัวบ่งบอกถึงอัตราการลาออก การขาดงาน และการมาทางานสายของพนักงานในองค์กรด้วย และสิง่ นี้
เป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กรกับพนักงานเพื่อลดการสูญเสียบุคลากร
ทีม่ คี ่าแก่องค์กรไป [5,6,32,33]
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
จากการศึกษาทฤษฏีและ ผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับความผูกพันต่อองค์ก รซึง่ มีผศู้ กึ ษาไว้เป็ นจานวนมากและ
มีแนวทางในการศึกษาแตกต่างกันผูศ้ กึ ษาจึงขอยกผลงานบางส่วนทีน่ ่าสนใจไว้ดงั นี้
ลักษณะส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร
เพศ
Hrebiniak และ Alutto ได้ศกึ ษาถึงความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนประถมและมัธยมจานวน2แห่ง และ
พยาบาลในโรงพยาบาล3แห่ง ทางตะวันตกของนิวยอร์ค ผลการศึกษาพบว่าเพศ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กร เนื่ องจากผู้ชายและผู้หญิง จะมีการรับ รู้เกี่ยวกับ การลงทุน หรือสิง่ ที่สูญ เสียหากจะอยู่ หรือออกจากองค์ก ร
แตกต่างกันไป กล่าวคือเพศหญิงจะเห็นว่าการออกจากองค์กรเพื่อไปทางานที่แห่งใหม่เป็ นการเสีย่ งมากกว่าผู้ชาย
ดังนัน้ จึงมีแนวโน้มการเปลีย่ นงานน้อยกว่าเพศชาย [34]
ในขณะทีเ่ นตรนภา นันทพรวิญญูพบว่า พนักงานที่มเี พศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัดโดยภาพรวมแตกต่างกัน พนักงานชายและหญิงมีความผูกพันแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 โดยพนักงานชายมีความผูกพันสูงกว่าพนักงานหญิง[7] สอดคล้องกับ มรกต ศรีตูมแก้ว
พบว่า พนักงานเพศชาย มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานเพศหญิง โดยพนักงานชาย มีความผูกพันต่อองค์กร
ได้ค่าchi-square เท่ากับ 2.44 และค่า significance เท่ากับ .009 แสดงว่าปจั จัยด้านเพศมีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
ผูกพันต่อองค์กร [8]
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อายุ
ลอว์เรนซ์ เฮรบิเนียค และโจเซฟ เอ.อลัทโต (Lawrence Hrebiniak and Joseph A. Alutto) ได้ศกึ ษาความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนถึงพยาบาลในโรงพยาบาล พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ บุคคลทีม่ อี ายุมากกว่าจะมีความผูกพันต่อองค์ก รมากกว่า
บุคคลทีม่ อี ายุน้อยกว่า เนื่องจากบุคคลทีม่ อี ายุมากกว่าจะมีทางเลือกในการย้ายงานน้อยลง ประกอบกั บบุคคลทีม่ อี ายุ
มากท างานในองค์ก รเป็ น เวลานาน ดัง นั น้ ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ไ ด้ร ับ จากองค์ก รจะมากขึ้น ตามล าดับ [34]
เช่นเดียวกับผลงานของ ริชาร์ด รูบนิ และลอยส์ บัทท์ลาร์ (Richard Rubin and Lois Buttlar) ทีศ่ กึ ษาความผูกพันต่อ
องค์กรของนักวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ปฏิบตั ิงานในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งพบว่านักวิชาการโสตศึกษา
ที่มีอายุม ากจะมีค วามผูกพัน ต่ อ องค์ก รมากกว่ านักวิช าการโสตทัศ นศึก ษาที่มีอายุ น้อ ยกว่ า [35] ซึ่ง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ภายในประเทศของ นภาเพ็ญ โหมาศวิน ที่ได้ศึกษาปจั จัยที่มีอิทธิพลต่ อความผูกพันของสมาชิกใน
องค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พบว่า เมื่อข้า ราชการอายุม ากขึ้นมัก ไม่ ชอบการ
เปลีย่ นแปลงไม่ว่าเรื่องใด และโอกาสในการเปลีย่ นงานของราชการทีม่ อี ายุมากจะมีน้อยลงเพราะหน่ วยงานต่างๆย่อม
ต้องการบุคคลทีอ่ ยู่ในวัยหนุ่ มสาวทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการทางานมากกว่า ในขณะทีค่ นอายุมากมีตาแหน่ งหน้าที่
การงานสูง การย้ายไปทางานหน่ วยงานอื่นก็ต้องการผลตอบแทนที่สูงเพียงพออย่างน้อยก็เท่ากับที่เคยได้รบั จากที
ทางานเดิม ซึ่งทาให้การเปลี่ยนงานเป็ นไปได้ลาบากขึน้ [9] เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของอวยพร ประพฤทธิธรรม.
์
ั
ทีศ่ กึ ษาเรื่องปจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ก รของวิทยาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ โดยพบว่า วิทยา
จารย์ท่มี อี ายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์ก รมากกว่าวิทยาจารย์ท่มี อี ายุน้อยกว่า [10] นอกจากนี้ยงั มีผลงานวิจยั ของ
บุษยาณี จันทร์เจริญสุข ทีพ่ บว่า ข้าราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทีม่ อี ายุ สงู กว่า จะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าข้าราชการทีม่ อี ายุน้อยกว่า เพราะผูท้ ม่ี อี ายุสงู กว่าย่อมมีทางเลือกในการทางานน้อยลง อีกทัง้
สวัสดิการและผลตอบแทนในขณะนัน้ น่าจะมากพอและสามารถดึงดูดให้เขาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นองค์กรเดิมต่อไป [11]
สถานภาพสมรส
ลอว์เรนซ์ เฮรบิเนียค และโจเซฟ เอ.อลัทโต( Lawrence Hrebiniak and Joseph A. Alutto) พบว่า คนโสด
มีแนวโน้ มในการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานง่ายกว่าคนที่สมรสแล้ว เนื่องจากคนที่สมรสแล้วจะมีภาระรับผิดชอบต่ อ
ครอบครัวมากกว่าคนโสด ซึง่ มีอสิ ระในตนเอง ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งการโยกย้ายหรือเปลีย่ นงานเพราะจะทาให้ตนเองสูญเสีย
ผลประโยชน์ [34] ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ภายในประเทศของนภาเพ็ญ โหมาศวิน ซึง่ พบว่าข้าราชการทีส่ มรสแล้ว
มีความผูกพันต่อองค์ก รมากกว่าข้าราชการที่โสด เนื่องจากข้าราชการที่สมรสแล้ว อยู่ในช่วงที่ต้องการสร้างฐานะ
ให้ตนเองและครอบครัว มีภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบมาก ดังนัน้ จึงต้องการความมันคงในการท
่
างาน การทีจ่ ะเปลีย่ นงาน
ต้อ งหาหน่ ว ยงานใหม่ ท่ีให้ผ ลประโยชน์ ต อบแทนดีก ว่ าหน่ ว ยงานเก่ า ซึ่ง คงไม่ ใ ช่ สงิ่ ที่ง่ ายนัก [9] นอกจากนี้ ย ัง
มีผลงานวิจยั ทีส่ นับสนุ นแนวคิดนี้ ได้แก่ ผลงานวิจยั ของจุรพี ร กาญจนาการุณ ทีศ่ กึ ษาเรื่องปจั จัยทีส่ ่งผลต่อแนวโน้ม
การลาออกจากองค์กร ศึกษากรณีขา้ ราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิชาขาดแคลน โดยพบว่าข้าราชการที่ สมรส
แล้วจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าข้าราชการโสด เพราะข้าราชการทีส่ มรสแล้วต้องการความมันคงในอาชี
่
พมากกว่า
ข้าราชการทีโ่ สด[12]
ระดับการศึกษา
ลอว์เรนซ์ เฮรบิเนียค และโจเซฟ เอ.อลัทโต( Lawrence Hrebiniak and Joseph A. Alutto)พบว่าระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์ชนิดผกผันกับความผูกพันต่อองค์ก ร กล่าวคือ ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่อองค์ก ร
น้อยกว่าผู้ทม่ี รี ะดับการศึกษาต่ ากว่า เนื่องจากผู้ท่มี กี ารศึกษาสูงจะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า และผู้
ทีไ่ ม่ได้วางแผนในการศึกษาต่อจะมีความผูกพันต่อองค์ก รมากกว่าผูท้ แ่ี ผนในการศึกษาต่อเพาะผู้ทม่ี กี ารศึกษาสูงจะ
มีความผูกพันต่อวิชาชีพ(Professionalism)มากกว่าผูกพันต่อองค์ก ร[34] ซึง่ สอดคล้องกับผลงาน วิจยั ภายในประเทศ
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ของธีระ วีรธรรมสาธิต ทีศ่ กึ ษาความผูกพันต่อองค์ก ร :ศึกษาเฉพาะกรณีผบู้ ริหารระดับหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า
ของเครือซีเมนต์ไทย ทีพ่ บว่าผูบ้ ริหารทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ าจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูบ้ ริหารทีม่ กี ารศึกษา
สูง เพราะคนยิง่ มีการศึกษาสูงเท่าไรจะมีความคาดหวังต่อองค์กรสูงมากขึน้ เท่านัน้ และองค์ก รไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของเขาได้จงึ ทาให้ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูบ้ ริหารทีม่ กี ารศึกษาไม่สนู ัก [13] และผลงานของระพี
พรรณ รัศ มิภู ติ ที่พ บว่ า ระดับ การศึก ษามีผ ลต่ อ จิต สานึ ก ในหารปฏิบ ั ติง านในแง่ ข องความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รโดย
ข้าราชการทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงจะมีจติ สานึกในการทางานต่ากว่าข้าราชการที่มกี ารศึกษาน้อยกว่า เพราะข้าราชการที่
มีการศึกษาสูงคิดว่าตนเองมีโอกาสในการขยับขยายไปสู่งานทีด่ กี ว่า และมีความคาดหวังในเรื่องต่างๆสูงกว่าซึ่งงาน
ราชการอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทงั ้ หมด[14]
ตาแหน่ งงาน
ชวนชม กิจพันธ์ ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์งบประมาณ พบว่าปจั จัยด้านระดับ
ตาแหน่งทีแ่ ตกต่างกันมีผลทาให้ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน[15] สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ วัชรา วัชรเสถียร
ศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในองค์ก รรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ผลการวิจยั พบว่า
ระยะเวลาการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร[16]
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน
บรูซ บูคานัน(Bruce Buchanan) ได้ศกึ ษาความผูกพันต่อองค์กรของผูบ้ ริหารในองค์กรภาครัฐ และองค์กรของ
ภาคเอกชน พบว่าระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกผันต่อ องค์กรคือ เพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ
ตามระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน[32] สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ แมรี่ อี.เชลดอน (Marry E. Sheldon) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง
ความผูกพันต่อองค์กรของนักวิทยาศาสตร์ซง่ึ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พบว่านักวิทยาศาสตร์ทป่ี ฏิบตั งิ านใน
องค์กรมาเป็ นเวลานานจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึน้ ตามลาดับเพราะ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านเปรียบเสมือน
การลงทุ น ที่เ กิด จากการสัง่ สมประสบการณ์ และผลประโยชน์ ต อบแทนในรู ป แบบต่ า งๆ [36] และผลงานวิจ ัย
ภายในประเทศทีส่ นับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ ผลการวิจยั ของธีระ วีรธรรมสาธิต ทีพ่ บว่าการมีอายุงานในองค์กรมากทาให้
ผูบ้ ริหารมีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับเป้าหมายคุณค่า และความผูกพันต่อองค์กรมากขึน้ เป็ นเงาตามตัว เท่ากับว่ายิง่ อยู่ใน
องค์กรนานเท่าไหร่ ก็เหมือนกับยิง่ ลงทุนในรูปของค่าใช้จ่ายและจิตใจให้กบั องค์กรมากยิง่ ขึน้ [13] และผลงานวิจยั ของ
นภาเพ็ญ โหมาศวิน ทีพ่ บว่ายิง่ ข้าราชการมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในองค์กรมากขึน้ ก็จะทาให้บุคคลรับสิง่ จูงใจจาก
หน่ วยงานมากขึน้ เช่น บาเหน็จบานาญ สวัสดิการพิเศษอื่นๆ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานยังเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยในการ
พัฒนาอาชีพหรือกาหนดความก้าวหน้ าในการทางานจึงยิง่ มีความผูกพันต่ อ องค์กรเพิ่มมากขึ้น [9] นอกจากนี้ยงั มี
ผลงานวิจยั ของอวยพร ประพฤทธิธรรม.
ที่พบว่าวิทยาจารย์ท่ปี ฏิบตั ิงานในวิทยาลัยเป็ นระยะเวลานานจะมีความ
์
ผูกพันต่ อองค์กรมากกว่าวิทยาจารย์ท่ปี ฏิบตั ิงานอยู่ในวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาน้อย โดยวิทยาจารย์ท่ปี ฏิบตั ิงานใน
วิทยาลัยเป็ นเวลา11ปี ขน้ึ ไปจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงถึงร้อยละ50[10]
รายได้
โรเบิรต์ ไอเซนเบอร์เกอร์ ,ปี เตอร์ ฟาโซโล และ วาเลรี เดวิส -ลามาสโตร(Robert Eisenberger ; Peter Fasolo
and Valerie Davis-LaMastro)ได้ศึกษาความผูกพันต่ อ องค์กรของครู เสมียร เจ้าหน้ าที่ฝ่ายผลิต ตัวแทนบริษัท
ประกันภัย อาจารย์มหาวิทยาลัย และตารวจลาดตระเวณ พบว่า หากองค์กรให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พนักงานจะ
มีความผูกพันต่อองค์กรและใช้ความพยายามในการทางานอย่างเต็มที[่ 37] เช่นเดียวกับผลงานของ โรเบิรต์ เจ.วานเดร
เบอร์ก และวีดา สคาร์เปลโล(Robert J. Vandenberg and Vida Scarpello) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษทั ประกันภัย ทีพ่ บว่าสิง่ ตอบแทนทีบ่ ริษทั ให้กบั พนักงานตามความมุ่งหวังของพนักงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร และท าให้อ ัต ราการลาออกจากงานลดลง[38] ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจ ัย
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ภายในประเทศของ บุษยาณี จันทร์เจริญสุขทีพ่ บว่าการทีส่ มาชิกได้รบั สิง่ ตอบเอย่างยุตธิ รรมจะแสดงถึงความเกือ้ กูล
ขององค์กรทางหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นความสาคัญของสมาชิกทาให้รบั รู้ว่าผลการปฏิบตั ิ งานของเขามีคุณค่าจึงมีกาลังใน
การปฏิบตั งิ าน และมีความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึน้ [11]
ระยะทางจากที่พกั ไปยังที่ทางาน
นรวีร์ ศรีเพ็ญ วิจยั เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคทีป่ ฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ ดังนี้ งานด้านช่าง งานด้านบัญชี งานทัวไป
่ และด้าน
้
บริหาร ซึ่งปฏิบตั ิงานอยู่ทงั ้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าคทัง้ 12เขต การไฟฟาจานวน 1,331 คนพบว่าระยะทางจาก
ทีพ่ กั หรือบ้านถึงทีท่ างานส่งผลต่อพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในองค์กร[17]
สมคิด หรรษานิมติ รกุล ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จากัด กรณีศกึ ษาฝา่ ยวิศวกรรมจราจรทางอากาศ พบว่า พนักงานทีม่ รี ะยะทางจากทีพ่ กั ไปทีท่ างาน
มากกว่า15กิโลเมตร มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยู่ในเกณฑ์สงู [18]
ลักษณะของงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ความมีอิสระในการทางาน
โรเบิรต์ มาร์ช และฮิราชิ นนารี (Robet March and Hirashi Mannari) ได้ศกึ ษาความผูกพันต่อองค์กร และ
การออกการงานของพนักงานบริษทั ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในญีป่ นุ่ พบว่า ความมีอสิ ระในงานมีผลบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กร [39] เช่นเดียวกับ จีน อี.วาลแลค (Jean E. Wallance) ที่ได้ศกึ ษาความผูกพันต่อวิชาชีพของนักกฎหมาย
พบว่า การให้อสิ ระในการทางานจะทาให้นกั กฏหมายมีความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึน้ [40] และ ผลงานของจอห์น
อี.แมทธิว และปารร์ แอล เจมส์ (John E. Mathieu and Farr L. James) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความผูกพันต่อองค์กรของวิศวกร
และพนักงานขับรถประจาทาง ซึ่งพบว่าหากหน่ วยงานให้อสิ ระในการทางานพวกเขาจะมีความผูกพันต่อ องค์กรมาก
ยิง่ ขึน้ [41] ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ภายในประเทศของสมชัย แก้วละเอียด ทีศ่ กึ ษาเรื่องปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ต่ อ ของข้ า ราชการต่ อ กองสารวัต รนั ก เรีย น กรมพลศึก ษา โดยพบว่ า ความมีอิส ระในงานมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของกองสารวัตรนักเรียน รวมทัง้ การใช้ความพยายามในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เกิดผล
ดีแก่กอง[19] และผลงานวิจยั ของอวยพร ประพฤทธิธรรม
ทีแ่ สดงว่าวิทยาจารย์ทร่ี บั รูไ้ ด้ว่าตนเองมีอสิ ระในการทางาน
์
มากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าวิทยาจารย์ทร่ี บั รูไ้ ด้ว่าตนเองมีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านน้อย[10]
ความหลากหลายของงาน
เมธาวี บุญลือ พบว่า ตัวแปรที่อธิบายความผูกพันต่อ องค์กรดีท่สี ุดและมีผลในทางบวกต่ อความผูกพันต่ อ
องค์กรคือ ลักษณะงานได้แก่ความหลากหลายในงาน ความเข้าใจในกระบวนการทางาน ผลป้อนกลับของงาน ความ
มีอสิ ระในงาน[20] และผลการวิจยั ของ เบญจวรรณ พัชรพงศ์พรรณ พบว่า พนักงาน บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทน
เม้นต์ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันองค์กร ประกอบไปด้วย ปจั จัยด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ได้แก่ความหลากหลายของ
งาน ผลป้อนกลับของงาน โดยความหลากหลายของงาน มีค วามสัมพันธ์เชิง บวกกับความผูก พันต่ อองค์กรของ
พนักงาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.5แสดงว่า ปจั จัยด้านความหลากหลาย
ของงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ทัง้ นี้เพราะได้รบั การสนับสนุ นและส่งเสริมให้มกี ารเรียนรู้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพใน
งาน และสามารถพัฒนางานให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ๆประกอบกับงานทีท่ ามีความหลากหลายในเนื้องาน หลายรูปแบบ
เกิดความท้าทาย ทาให้ต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาทางด้านความคิด หาแนวทางใหม่ๆให้ทนั
สมันเหมาะสมกับช่วงเวลา จึงเกิดทักษะในงานหลายด้าน ส่งผลให้พนักงาน บริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
มีความผูกพันต่อองค์กรมาก[21]
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ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้ าในการทางาน
จอห์น พี เมเยอร์(John P, Mayer และคณะ ได้ศกึ ษาความผูกพันต่อ องค์กรของผู้จดั การร้านขายอาหารใน
แคนาดา พบว่าการรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร[42] เช่นเดียวกับ
ผลงานของ โรเบิรต์ ไอเซนเบอร์เกอร์ ,ปี เตอร์ ฟาโซโล และ วาเลรี เดวิส -ลามาสโตร(Robert Eisenberger ; Peter
Fasolo and Valerie Davis-LaMastro) ทีพ่ บว่า การทางานทีพ่ นักงานรับรู้ว่า องค์กรได้สนับสนุ นให้คนเองมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จะมีผลตามมาคือ พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ใช้ความพยายามในการทางาน
มากยิง่ ขึน้ [37] ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ในประเทศของนภาเพ็ญ โหมาศวิน ทีพ่ บว่างานทีม่ โี อกาสก้าวหน้า ทาให้
ข้าราชการมีความพึงพอใจในการทางานและมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึน้ [9] และผลงานวิจยั ของ บุษยาณี จันทร์
เจริญสุข ทีพ่ บว่าการมีโอกาสก้าวหน้าในการทางานแสดงให้เห็นถึงความเกือ้ กูลขององค์กรในลักษณะหนึ่ง พนักงานจะ
มีความสมหวังสาหรับอนาคตการทางานของเขา เขาย่อมเกิดกาลังใจและมีความผูกพันในการทางานทีเ่ ดิมยิง่ ขึน้ [11]
การมีปฏิ สมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ริชาร์ด เอ็ม.สเตียร์ (Richars M.Steers) ได้ศกึ ษาปจั จัยและผลทีต่ ามมาจากการมีความผูกพันต่อองค์กรของ
วิศวกร พนักงานและผูบ้ ริหารในโรงพยาบาล พบว่า งานทีม่ โี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ หากสมาชิกในองค์กรได้มโี อกาสติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กร
มากยิง่ ขึน้ [29] ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ภายในประเทศของ ธีระ วีรธรรมสาธิต ทีพ่ บว่า สมาชิกในองค์กรทีท่ างาน
ในลักษณะทีต่ ้องติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มาก จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่เี น้ นแฟ้นยิง่ ขึน้ และนามาซึ่งความผูกพันต่อ
องค์ก ร เพราะผู้บริห ารที่มีโ อกาสได้พ บปะสังสรรค์ก ับผู้อ่ืนค่ อนข้า งสูงจะรู้สกึ ว่า ตนได้ร ับการเปิ ดโอกาสให้ได้ร ับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กรมากจึงรูส้ กึ ผูกพันต่อ องค์กรมาก[13] เช่นเดียวกับ ผลงานของ เชาวลิต ตนา
นนท์ชยั ทีพ่ บว่าการปฏิบตั ทิ ม่ี โี อกาสปฏิสงั สรรค์กบั ผูอ้ ่นื มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร[22]
ผลป้ อนกลับของงาน
ริชาร์ต แฮคแมน และเอ็ดเวิรด์ อี.ลอร์เลอร์(Richard Hackman and Edward E. Lawler) ได้ศกึ ษาความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานองค์กรโทรศัพท์ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา พบว่าหากพนักงานได้มโี อกาสทราบผลการ
ปฏิบ ัติง านของตนเองก็จ ะมีแ รงจูง ใจในการท างานโดยการท างานให้มีคุ ณภาพและอัต ราการขาดงานลดลง[43]
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ภายในประเทศของเชาวลิต ตนานนท์ชยั ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความยึดมันผู
่ กพัน
้
ต่อองค์กร :ศึกษากรณีศนู ย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด พบว่าผลปอนกลับของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กร[22] เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของนันทนา ประกอบกิจ ทีพ่ บว่าการทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิงานได้รบั ทราบข้อมูล
เกีย่ วกับผลการทางาน จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และมีแรงจูงใจทีจ่ ะทางานให้ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้
ยังพบผูท้ ม่ี คี วามเห็นว่าลักษณะงานทีต่ นเองรับผิดชอบสามารถมองเห็นผลป้อนกลับของงานได้มาก ย่อมมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าผูท้ ม่ี คี วามเห็นในทางตรงกันข้าม[23]
ประสบการณ์ในงานกับความผูกพันต่อองค์กร
ความรูส้ ึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์กร
บรูซ บูคานัน(Bruce Buchanan) พบว่า หากพนักงานรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญต่อ องค์กร ก็จะมีความผูกพัน
ต่ อ องค์ก ร[32] ซึ่ง สอดคล้อ งกับผลงานวิจยั ภายในประเทศของ สมชัย แก้ว ละเอีย ดที่พ บว่ า ความรู้สึกว่ า ตนเอง
มีความสาคัญต่อกองสารวัตรนักเรียน มีความสัมพันธ์กบั การย้า ย /ไม่โอนย้าย/ไม่โอน กล่าวคือ ผูท้ ม่ี คี วามรูส้ กึ ว่าตน
มีความสาคัญต่อกองในระดับต่ าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามปรารถนาทีจ่ ะย้าย โอน ออกไปจากกองสารวัตรนักเรียน ในขณะทีผ่ ู้ท่ี
มีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสาคัญต่อกองในระดับสูงกลับมีความปรารถนาในทางตรงกั นข้าม คือไม่ยา้ ย ไม่โอน[19]
และงานวิจยั ของโสภา ทรัพย์มากอุดม ที่พบว่า ความรู้สกึ ว่าตนเองมีความสาคัญมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กรโดย สามารถช่วยลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เช่นการขาดงาน การลาออก และช่ว ยเพิม่ ผลผลิตและ
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คุณภาพของงานได้ดว้ ย ซึง่ จะทาให้พนักงานเกิดความพอใจในการทางาน อันเนื่องมาจากความสัมฤทธิผลในงาน
และ
์
นาไปสูค่ วามผูกพันต่อองค์กร[24] นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ของจารุณี วงศ์คาแน่ น ทีพ่ บว่า พนักงานทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่าตน
มีความสาคัญต่อองค์กรสูง มีแนวโน้มทีจ่ ะมีความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์กรสูงตามไปด้วย[25]
ทัศนคติ ต่อองค์กร
Steers and Porter พบว่า หากหน่ วยงานไม่สามารถสร้างความรูส้ กึ มันคงในการท
่
างานก็จะเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้มกี ารลาออก โอนย้ายไปจากองค์กร หรือไม่อยากมาทางานโดยการขาดงาน ลางานบ่อยๆ [28] นอกจากนี้
จากการศึก ษาของLewis ซึ่ง ศึก ษาความรู้สกึ จงรัก ภัก ดีต่อ องค์ก รของอาจารย์ม หาวิท ยาลัยแถบตะวัน ตกของ
สหรัฐอเมริกา พบว่า อาจารย์ทม่ี คี วามรูส้ กึ ว่ามหาวิทยาลัยทีต่ นสอนอยู่มชี ่อื เสียง ก็จะมีความรูส้ กึ จงรักภักดีต่อสถาบัน
มากกว่าอาจารย์ทม่ี คี วามรูส้ กึ ว่าสถาบันทีต่ นสอนอยู่ไม่มคี วามสาคัญ [44] ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ภายในประเทศ
ของ ธีระ วีรธรรมสาธิต พบว่าหากเพื่อนร่วมงานของผูบ้ ริหารทีม่ ที ศั นคติทด่ี ตี ่อ องค์กร ก็จะทาให้ผบู้ ริหารมีความรูส้ กึ
หรือทัศนคติเช่นเดียวกับกลุ่ม กล่าวคือ มีทศั นคติท่ดี ี และมีความผูกพันต่อ องค์กรด้วย ซึง่ อาจกล่าวได้ว่า เป็ นผลมา
จากการทีผ่ บู้ ริหารได้รบั อิทธิพลการกล่อมเกลาทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน[13] และผลงานวิจยั ของนภาเพ็ญ โหมาศ
วินและสมเกียรติ ธรรมนิยาย ทาการศึกษาวิจยั ความน่าเชื่อถือและพึง่ พาได้ขององค์กร ก็ได้ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาข้างต้น[9,26]
ทัศนคติ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
นภาเพ็ญ โหมาศวิน ศึกษาเรื่องปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อความผูกพันของสมาชิกในองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพบว่า ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร[9]
ซึง่ สอดคล้องกับ อวยพร ประพฤทธิธรรม
ศึกษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของวิทยาจารย์ในวิทยาลัย
์
พยาบาลเหนือ จานวน149 คน พบว่า การช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชามีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร[10] และประนอม
กิตติดุษฎีธรรม พบว่าทัศนะของบุคคลทีม่ ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้าง
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ประเภทการทอด้วยเส้นใยฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์[27] และผลการวิจยั ของ สมเกียรติ ธรรมนิยาย
พบว่า ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชามีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของผูบ้ งั คับหมวดตระเวนชายแดน[26]
ทัศนคติ ต่อเพื่อนร่วมงาน
แมรี่ อี.เชลดอน (Marry E. Sheldon) พบว่า การเกีย่ วข้องทางสังคมกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์กร เพราะการได้รบั การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน จะทาให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อ องค์กรจึง
เปรียบเสมือนการลงทุนชนิดหนึ่ง เพราะการทีจ่ ะมีความสนิทสนมคุน้ เคยกับเพื่อนร่วมงานได้นนั ้ ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง
[36] เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ ลอว์เรนซ์ เฮรบิเนียค และโจเซฟ เอ.อลัทโต(Lawrence Hrebiniak and Joseph A.
Alutto) ทีพ่ บว่าความไว้วางใจระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่ อองค์กรเพราะการทีบ่ ุคคลเห็นว่า
สภาพแวดล้อมการทางานในองค์กรมีลกั ษณะของความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเกิดความรู้สกึ ผูกพันต่ อ
องค์กร[34] ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ภายในประเทศ ของโสภา ทรัพย์มากอุดม ทีศ่ กึ ษาเรื่องความยึดมันผู
่ กพันต่อ
องค์กร :ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย ทีพ่ บว่าผูท้ ม่ี ที ศั นคติทด่ี ตี ่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
มีความโน้มเอียงทีจ่ ะมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรมากกว่า[24]
จากผลงานการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผูกพันต่อองค์กรทีก่ ล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั เห็นว่าหน่ วยงาน
ส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่ให้ความสาคัญในการศึกษาเกีย่ วกับระดับความผูกพันต่อองค์กร ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในประเด็น ในการพัฒนากรอบแนวคิดแนวทางการส่งเสริมความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นการศึกษาส่วนหนึ่งที่จะพัฒนางานวิทยานิพนธ์ เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมความผูกพันของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาตอบว่าความผูกพันต่อองค์กร
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ของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจะเหมือนหรือต่างจากความผูกพันต่ อองค์กรของบุคลากรหน่ วยอื่นๆ
หรือไม่ และจะส่งเสริมความผูกพันดังกล่าวอย่างไร

วิ ธีการศึกษา
ขัน้ ที่1 รวบรวมทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
ขัน้ ที่2 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในสองประเด็นทีส่ าคัญคือ
ระเบียบวิธวี จิ ยั และผลการศึกษา
ขัน้ ที่3 สังเคราะห์ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั โดยแบ่งจัดแบ่งเป็ น ตัวแปรอิสระ3กลุ่ม และตัวแปรตามอีก1กลุ่ม

ผลการศึกษา
ผลจากการตรวจเอกสารดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้ ความผูกพันต่อ
องค์กรสัมพันธ์กบั ปจั จัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปจั จัยด้านลักษณะงาน และปจั จัยด้านประสบการณ์ในการทางาน
ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรตาม
(Independent variable)
(Dependent variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2. อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.ตาแหน่งงาน
6.ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
7.รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
8.ระยะทางจากบ้านหรือทีพ่ กั ถึงทีท่ างาน
ปัจจัยด้านลักษณะงาน
1.ความมีอสิ ระ
2.ความหลากหลายของงาน
3.ความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
4.การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
5.ผลป้อนกลับ

ความผูกพันต่อองค์กร
1.การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
2.ความเต็มใจในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีเ่ พื่อ
ผลดีต่อองค์กร
3.ความต้องการดารงสมาชิกภาพในองค์กร

ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางาน
1.รูส้ กึ ว่าคนมีความสาคัญต่อองค์กร
2.ทัศนคติต่อองค์กร
3.ทัศนคติต่อผูบ
้ งั คับบัญชา
4.ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน
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กรอบแนวคิดในการศึกษา : ความผูกพันต่อองค์กร :ศึกษากรณีธุรกิจโรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรต้น
1.ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน ประกอบด้วย
1.1 เพศ หมายถึง เพศของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายและเพศหญิง
1.2 อายุ หมายถึง อายุของพนักงานที่นับตัง้ แต่ เกิดจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถามโดยนับอายุเต็มปี บริบูรณ์
แบ่งเป็ น4ระดับ ตามเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุ (Generation)
1.3 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการครองคู่ แย่งเป็ น3 สถานภาพ คือโสด สมรส และหม้ายหรือหย่าร้าง
1.4 ระดับการศึกษา หมายถึงวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดที่พนักงานได้รบั ในปจั จุบนั แบ่งเป็ น3ระดับ คือ ต่ ากว่าปริญญา
ตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
1.5 ตาแหน่ งงาน หมายถึง ตาแหน่ งงานของพนักงาน ณ ปจั จุบนั แบ่งเป็ น2ระดับ ได้แก่ พนักงานส่วนสานักงาน
และพนักงานส่วนต้อนรับ
1.6ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ปฏิบตั ิงานในโรงแรม จนถึงปจั จุบนั แบ่งเป็ น4ระดับ
ได้แก่ 1-2ปี , 3-4ปี , 5-6ปี และมากกว่า 6 ปี
1.7 รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน หมายถึง รายได้ท่ไี ด้รบั ในแต่ ละเดือน แบ่งเป็ น 4ระดับ ได้แก่ ต่ ากว่า10,000 บาท
10,001-20,000บาท 20,001-30,000 และ40,000บาทขึน้ ไป
1.8ระยะทางจากบ้านหรือที่พกั ถึงทีท่ างาน หมายถึง ระยะทางจากบ้านหรือทีพ่ กั มายังที่ทางานคิดเป็ นกิโลเมตร
แบ่งเป็ น5ระดับ ได้แก่
2.ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึงคุณลักษณะของงานหรือหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านประกอบด้วย
2.1ความอิสระในการทางาน หมายถึง การมีเสรีภาพในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ ซึง่ พิจารณาได้จาก
2.1.1ขอบเขตในการกาหนดรูปแบบและวิธกี ารทางาน
2.1.2ระดับการปลอดจากการถูกควบคุมในการปฏิบตั งิ าน
2.1.3โอกาสในการใช้วจิ ารญาณของตนในการตัดสินใจงาน
2.1.4 ขอบเขตในการกาหนดมาตรฐานในการทางาน
2.2ความหลากหลายของงาน หมายถึง ลักษณะงานที่ต้องการความรู้ทกั ษะ วิทยาการ อุปกรณ์ แนวทาง
ปฏิบตั งิ านหลายๆด้าน
2.3ความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้า หมายถึง โอกาสทีจ่ ะได้ดารงตาแหน่ งทีม่ ี ความสาคัญขึน้ ในองค์กร
รวมทัง้ โอกาสทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และความชานาญจากงานทีไ่ ด้ปฏิบตั อิ ยู่ วัดได้จาก
2.3.1 การทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ ทีม่ คี วามสาคัญมากขึน้
2.3.2 การทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบมากขึน้
2.3.3 โอกาสการได้เลื่อนตาแหน่ง
2.3.4 โอกาสทีจ่ ะได้ทางานทีต่ นมีความชานาญ
2.4งานทีม่ โี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื หมายถึง ลักษณะงานที่วดั ได้จากงานที่เปิ ดโอกาสให้ติดต่อพบปะทา
ความรูจ้ กั สร้างมิตรภาพความคุน้ เคย หรือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับบุคคลอื่นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การทางาน
2.5ผลป้อนกลับของงาน หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิกิรยิ าความรู้สกึ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็ น
ผลกระทบต่อเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงาน ที่ผู้ปฏิบตั ิงานชิ้นนัน้ จะได้รบั ทราบ เพื่อ จะได้นามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน หาทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือวางแผนการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมต่อไป
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3. ปั จจัยด้านประสบการณ์ ใ นงานหมายถึง สิง่ ที่บุคคลได้รบั ทราบและเรียนรู้ เมื่อ เข้าไปปฏิบตั ิงานในองค์ก ร
ประกอบด้วย
3.1 ความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร หมายถึง การรับรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของตนในองค์กรว่าได้รบั การ
ยกย่อง ได้รบั การยอมรับและให้ความสาคัญจากหน่ วยงาน และเพื่อนร่วมงานวัดได้จากการได้รบั การประเมินผลจาก
เพื่อนร่วมองค์กร รวมทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา และโอกาสทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3.2ทัศนคติต่อองค์กร
3.2.1ความมันคง
่ น่ าเชื่อถือและพึง่ พิงได้ขององค์กร หมายถึง ความรูส้ กึ ที่มตี ่อองค์กรว่ามีความมันคง
่
และเชื่อถือได้ เป็ นทีย่ อมรับจากผู้อ่นื และมีช่อื เสียงเป็ นที่รู้จกั ของบุคคลทัวไป
่ และสามารถตอบสนองความต้องการ
พืน้ ฐานทางกายภาพได้
3.3ทัศนคติต่อผู้บงั คับบัญชา หมายถึง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อผู้บงั คับบัญชาต่อการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ให้
คาแนะนาปรึกษาทัง้ ด้านการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัว
3.4ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานหมายถึงความผูกที่มีต่อเพื่อนร่วมงานต่ อการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาปรึกษาทัง้ ด้านการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัว
ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่ อองค์ กร หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานโรงแรมที่มีต่อองค์กรและมีการแสดงออกทางพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในการทางานประกอบด้วย
1.การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร หมายถึง ความรู ้สึกเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับเป้ าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรที่กาหนดไว้
2.ความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่เพื่อผลดีต่อองค์กร หมายถึง การยอมเสี ยสละเวลา กาลังกาย กาลัง
ความคิดและสิ่ งต่างๆ ให้แก่การทางานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบตั ิน้ นั ประสบความสาเร็ จอย่างมีคุณภาพ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดซึ่งจะส่งผลถึงความสาเร็ จเป็ นผลดีต่อองค์กรในภาพรวม
3.ความต้องการดารงสมาชิกภาพในองค์กร หมายถึง ความต้องการที่จะปฏิบตั ิงานในฐานะเป็ นพนักงานคนหนึ่ ง
ขององค์กรอย่างแน่วแน่ไม่คิดหรื อมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็ นสมาชิกขององค์กร
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ของกลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Factors Affecting Eco-Tourism’s Small and Micro Community Enterprise
Kanghantong Sea Salt in Amphur Ban Laem, Phetchaburi Province
มนัสสินี บุญมีศรีสง่า1 กฤติยา เกิดทรัพย์2 และ ปริญาพัชร มากสมบูรณ์2*
Manassinee Boonmeesrisa-nga1 ,Krittiya Kerdsub 2 and Piyapat Maksomboon2*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยด้านองค์ประกอบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ปจั จัยด้านการมีสว่ น
ร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีส่ ่งผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอย่างยังยื
่ น ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตกิ ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์เชิงอนุ มาน (Inferential statistics) โดยใช้การทดสอบแบบ
Chi-square test ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว เกือบทัง้ หมดมีความคิดเห็นว่าปจั จัยด้านการมี
ส่ว นร่ ว มของกลุ่ม วิสาหกิจ ชุม ชนในด้า นการตัด สิน ใจ การมีส่วนร่ว มในการดาเนิน การ การมีส่วนร่ว มในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านบริบท
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการจัด การ และด้านการมีส่วนร่วม รวมทัง้ ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
7P’s ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพขององค์ก ร และด้า นกระบวนการการดาเนิ นงาน ล้ว นเป็ นป จั จัย ที่ส่งผลต่ อ การท่ อ งเที่ยวเชิงนิ เ วศของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งผลวิจยั มีประโยชน์ยงิ่ ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทองเพื่อพัฒนาแผนการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศให้ยงยื
ั ่ นต่อไป
คาสาคัญ: ปจั จัย การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การมีสว่ นร่วม ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s

Abstract
This research aims to study eco-tourism factors, participation factors, and marketing mix 7P’s which
affected eco-tourism of small and micro community enterprise, the Kanghantong sea salt and to study for
developing eco-tourism for sustainablitity. This is quantitative research, comprised 400 Thai tourists as the
group sample. Questionnaires were used as a main tool to collect data. For data analysis, the
researchersapplied descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation by using
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processing programme and inferential statistics which chi-square test. The results showed that these factors
attracted to 400 Thai tourists to visit the Kanghantong sea salt. In addition, for the results can be applied to
the development eco-tourism sustainability.
Keyword: Factors, Eco-tourism, Participation, Marketing Mix 7P’s

บทนา
ในสภาวะปจั จุบนั ทีเ่ ศรษฐกิจถดถอย และประสบปญั หาต่างๆ มากมาย อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วนับเป็ น
อุต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ทุ ก ประเทศในโลกต่ า งใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศตนเอง
เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึง่ เป็ นผลก่อให้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่ชุมชน ดังจะเห็นได้จากในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วมี
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากสถิติ ปี พ.ศ. 2552 มีจานวนนักท่องเทีย่ วเดิน ทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ
77,235,686 คน เป็ นชาวไทย 54,698,887 คน และชาวต่างประเทศ 22,536,799 คน สร้างรายได้เป็ นเงินจานวน
716,105 ล้านบาท ซึง่ มาจาก คนไทย 264,781 ล้านบาท ชาวต่างประเทศ 451,324 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2554
จานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ เป็ น 111,574,991 คน เป็ นชาวไทย 75,698,416 คน เป็ นชาวต่างประเทศ 35,876,575 คน
สร้างรายได้เป็ นจานวน 1,109,348 บาท มาจากคนไทย 483,225 ล้านบาท และจากชาวต่างประเทศ จานวน
626,124 บาท [8] จากสถิตดิ งั กล่าว การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยจึงคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2556 จะมีนกั ท่องเทีย่ ว
ชาวไทยเพิม่ ขึน้ 3% และมีนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 8% อีกทัง้ ยังประมาณการณ์ว่าจะมีรายได้จากการ
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทยเพิม่ ขึน้ 6% และของชาวต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 13% ด้วยเหตุน้ี จึงมีการวางแนวทาง
ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556 โดยมีใจความสาคัญดังนี้ (1) การสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย เป็ น Quality Leisure
Destination (2) การเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (3) เน้นการเพิม่ มูลค่าทางการตลาดควบคู่กบั คุณค่าทางจิตใจ
ของนักท่องเทีย่ ว และ (4) ส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นและสร้างสรรค์ (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2555)
ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ดงั กล่าว จะทาให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอันเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทุกพืน้ ที่ แต่ทว่าปจั จัย
ในการสนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นนัน้ ยังไม่ปรากฏผลเป็ นรูปธรรมทีช่ ดั เจน เนื่องจากการท่องเทีย่ ว
เป็ นอุตสาหกรรมทีบ่ อบบาง หากขาดการวางแผนและการจัดการทีด่ ี ย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ด้วยเหตุน้จี งึ ก่อให้เกิดแนวคิดในการแสวงหาทางเลือกใหม่ของการท่องเทีย่ วทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้
น้อยที่สุด และรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่มกี ล่าวถึง คือ ”การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ” ซึ่งถือเป็ นหนทางนาไปสู่การ
พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
จัง หวัด เพชรบุ รีเ ป็ น จัง หวัด หนึ่ ง ที่มีศ ัก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ย ว ตัง้ อยู่ ท างทิศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ข อง
กรุงเทพมหานคร เป็ นเมืองด่านสาคัญระหว่างภาคกลาง มีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง ลักษณะภูมปิ ระเทศของเพชรบุรี
แบ่งเป็ น 3 เขต คือ 1. เขตภูเขาและทีร่ าบสูงทางด้านตะวันตก เป็ นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือลงใต้ เป็ นต้นกาเนิดของ
แม่น้าเพชรบุรแี ละแม่น้ าปราณบุรี 2. เขตทีร่ าบลุ่มแม่น้ าบริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็ นบริเวณทีอ่ ุดมสมบูรณ์ทส่ี ุด
ั่
และเป็ นเขตเกษตรกรรมทีส่ าคัญของจังหวัด 3. เขตทีร่ าบชายฝงทะเล
(การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, สืบค้นวันที่ 2
กันยายน 2556, เข้าถึงได้โดย http://thai.tourismthailand.org/) ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศเช่นนี้ จึงส่งผลให้ มีการทา
อุตสาหกรรมนาเกลือ และเป็ นแหล่งผลิตเกลือทีใ่ หญ่ท่สี ุดในประเทศ ประชาชนจังหวัดเพชรบุรสี ่วนใหญ่จงึ ประกอบ
อาชีพทานาเกลือ และแปรรูปเกลือทะเลเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อหารายได้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลบ้านกังหันทอง เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มทีค่ ดิ ต่อยอดภูมปิ ญั ญา ในการพัฒนาจากเกลือ
ทะเลธรรมดา แปรรูปมาเป็ นผลิตภัณฑ์เกลือสปา ทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่า และเพิม่ รายได้ให้มากขึน้ กลุ่มวิสาหกิจนี้ เข้าสู่
ระบบสหกรณ์ตงั ้ แต่ปี 2549 ประธานกลุ่มคือ นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ มีสมาชิกกลุ่มทัง้ หมด 25 ราย ทีช่ ่วยกันคิด และ
ทาผลิตภัณฑ์ โดยเริม่ จากเกลือขัดผิวสมุนไพร และพัฒนาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์อ่นื ซึง่ ในการพัฒนา เกิดจากการได้รบั
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คาแนะน าของลูกค้า และเมื่อ ได้ท ราบถึง ความต้ อ งการ ก็น าไปพัฒ นาปรับปรุ ง เพื่อให้สอดคล้องกับอุ ป สงค์ข อง
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ตราสินค้า ispa จนในปจั จุบนั ispa มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น สบู่เหลวดอกเกลือ
สมุนไพร โลชันสมุ
่ นไพรบารุงผิว เกลือขัดหน้าสมุนไพรพิเศษ เกลือขัดผิวในน้ านม เป็ นต้น (เดลินิวส์, สืบค้นวันที่ 2
กันยายน 2556, เข้าถึงได้โดย http://www.dailynews.co.th/)
จากความเป็ นมาทีก่ ล่าวมาข้างต้น กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง จัดเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะ
พัฒนาและส่งเสริมให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นการท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น แต่จากการสารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สถานที่ตงั ้ ของกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองไม่เป็ นที่ดงึ ดูด ความสนใจนักท่องเที่ยวมากนัก
เนื่องจากตัง้ อยู่รมิ ถนน แต่ลกึ เข้าไปประมาณ 20 เมตร ประกอบกับ ไม่มปี ้ ายบอกสถานทีท่ โ่ี ดดเด่น จึงไม่เป็ นทีส่ งั เกต
ของนักท่องเทีย่ วที่สญ
ั จรไปมา ด้วยปญั หาดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ทีจ่ ะพัฒนาและผลักดันให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ตลอดจนนาไปสูก่ ารท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านองค์ประกอบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีส่ ง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอย่างยังยื
่ นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง

ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเล
กังหันทอง โดยมีขอบเขตด้านตัวแปร 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด และองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ

การทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาแนวคิด 3 ประการ ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคิดทีศ่ กึ ษานัน้ มีอทิ ธิพลต่อการวิจยั
ได้แก่ 1.แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (1998) ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
การมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ (Implementation) การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (Evaluation) 2. แนวคิดทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip Kotler โดยผูว้ จิ ยั พบว่ามี
นักวิจยั จานวนมาก นามาใช้ศกึ ษาวิจยั อย่างแพร่หลายในปจั จุปนั ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
(Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) และ ด้านกระบวนการ (Process) 3. แนวคิดองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ ใช้แนวคิดของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2544) และอนุ ชา เล็กสกุลดิลก (2540: ไม่ปรากฏเลขหน้า)
ได้แก่ องค์ประกอบด้านพืน้ ที่ องค์ประกอบด้านการจัดการ องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ และองค์ประกอบ
ด้านการมีสว่ นร่วม

สมมติ ฐานในการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง ส่งผลต่อการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลต่ อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง
สมมติฐานที่ 3 ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยว เดิน ทางมา
ท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง
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วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิจยั ครัง้ นี้ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative technical research) ซึง่ ได้กาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ในภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทางด้ านประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-วุฒิการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้

การ

วิเคราะห์

ส่งผลต่อการท่องเที่ยว
เ ชิ ง นิ เ ว ศ ข อ ง ก ลุ่ ม
วิ ส าหกิ จ เกลื อ ทะเล
บ้านกังหันทอง ตาบล
บ้านแหลม อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

ด้ วยสถิติ
พรรณนา

การมีสว่ นร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือ
ทะเล กังหันทอง
-การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
-การมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
-การมีสว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์
-การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
องค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
, การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2544)
-องค์ประกอบด้านพืน้ ที่
-องค์ประกอบด้านการจัดการ
-องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ
-องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วม

การวิเคราะห์
ด้ วย chisquare test

การท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ นของกลุ่มวิสาหกิจ
เกลือทะเล บ้านกังหัน
ทอง

ส่วนประสมทางการ ตลาด 7P’s
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านกระบวนการการดาเนินงาน
- ด้านบุคลากร
- ด้านลักษณะทางกายภาพ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหัน
ทอง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2556

วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ างในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ใช้วิธีก ารเลือ กกลุ่ มตัว อย่ า งแบบบัง เอิญหรือ ตามความสะดวก
(Convenience Sampling) คือใช้แบบสอบถามกับนักท่องเทีย่ วทัวไปที
่ เ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือ
ทะเลกังหันทอง ซึง่ เป็ นจานวนทีไ่ ม่ทราบค่าแน่นอน ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
โดยอาศัยสูตรไม่ทราบค่าประชากร ในการคานวณกลุ่มตัวอย่าง (ประสพชัย พสุนนท์, 2553) ดังนี้
n = Z2 pq = (1.96)2(0.5)(0.5) = 385.16
B2
0.052
ทัง้ นี้เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีด่ ขี น้ึ จึงสารองกลุ่มตัวอย่างเพิม่ อีกร้อยละ 4 จะเท่ากับ 15 ตัวอย่างจึงได้กลุ่มตัวอย่างทีท่ า
การวิจยั ทัง้ หมดจานวนทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้านแหลม จังหวดเพชรบุรี

วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามก่อนนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา( Content
Validity) ด้วยวิธกี ารหาค่าดัชนีสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อตรวจสอบ
ในความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั ซึง่ ผลการตรวจสอบพบว่าข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทส่ี ามารถ
ยอมรับได้ และได้ทดสอบค่าความเชื่อมัน(Reliability)
่
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
์
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการตรวจสอบพบว่าอยู่ท่ี 0.62 แบบทดสอบฉบับนี้มคี วามเชื่อมันระดั
่ บปานกลาง
ซึง่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ (เกียรติสดุ า ศรีสุข, 2552) ดังนัน้ งานวิจยั นี้คุณภาพของเครื่องมือวิจยั ผ่า นเกณฑ์การ
ตรวจสอบทัง้ ในด้านของความเทีย่ งตรง(validity)ในการวัดผลตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั และมีความเชื่อมันซึ
่ ง่ สามารถ
เชื่อถือ(Reliability)ได้อยู่ในระดับปานกลาง

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล จะใช้สถิติใ นการวิเ คราะห์เ ชิง พรรณนา(Descriptive Statistics) คือ ค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยั และ
สาหรับตัวแปรอิสระในแบบสอบถามจะใช้ การวิเคราะห์เชิงอนุ มาน (Inferential statistics) โดยใช้การทดสอบ (Chisquare test)

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการสุม่ ถามนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องทีเ่ ทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง จานวน 400
คน มีดงั นี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเทีย่ ว
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.5 และเป็ นเพศชายร้อยละ 38.5 โดยนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 21 – 29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.8 รองลงมาเป็ นช่วงอายุ 30 – 39 ปี และอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ
27.0 และ 21.0 ตามลาดับ ระดับการศึกษาของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 42.8
รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 39.8 และ 16.3 ตามลาดับ โดยนักท่องเทีย่ วส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.8 รองลงมาเป็ นนักเรียน/นักศึกษา พนักงานเอกชน
และประกอบอาชีพส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 25.5 20.8 และ20.3 ตามลาดับ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,00120,000 บาท ร้อยละ 32.0 ลองลงมาคือช่วง 5,000-10,000 บาท ต่ากว่า 5,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 23.8 19.8 และ 19.0 ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ รี ายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จะเดินทาง
ท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง เพื่อศึกษาดูงาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางท่องเทีย่ วโดยรถยนต์สว่ นตัวร้อยละ 66.8 มีการพานักทีโ่ รงแรม เป็ นระยะเวลา
2 คืน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 และ ร้อยละ 36.3 ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเทีย่ วด้วยวิธกี ารเดินทางเอง และมี
จานวนผูร้ ่วมเดินทางมากกว่า 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.5 และร้อยละ 47.8 ตามลาดับ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมาท่องเทีย่ ว
คิดเป็ นร้อยละ 41.0 และสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางไปบ่อยทีส่ ุดในจังหวัดเพชรบุรคี อื หาดชะอา
มากถึง ร้อ ยละ 38.0 จากผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล พบว่ า แหล่ ง ข้อ มู ล จากอิน เตอร์เ น็ ต หรือ เว็บ ไซต์ มีส่ว นท าให้
นักท่องเทีย่ วตัดสินใจวางแผนเดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง มากทีส่ ดุ ร้อยละ 35.0
ตอนที่ 3 ปจั จัยด้านต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว ทีม่ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหัน
ทอง
ส่วนที่ 3.1 ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
sig
การตรวจสอบสมมุตฐิ าน
X2
จานวนผูร้ ่วมเดินทางในแต่ละครัง้
เหตุผลทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว

153.596
299.702

.002
.002

ยอมรับ H1
ยอมรับ H1

H0: ปจั จัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรไม่ส่งผลให้นักท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล
กังหันทอง
H1: ปจั จัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล
กังหันทอง
ดังนัน้ การตรวจสอบสมมติฐานคือ H1: ปจั จัยด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการปะเมินผล ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว ในด้านจานวนผูร้ ่วมเดินทางในแต่ ละครัง้
(x2 = 153.596), (sig = .002) และ ด้านเหตุผลทีน่ กั ท่องเทีย่ วเลือกเดินทางมาท่องเทีย่ ว (x2 = 299.702), (sig = .002)
ส่วนที่ 3.2 ปจั จัยด้านองค์ประหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
sig
การตรวจสอบสมมุตฐิ าน
X2
จานวนผูร้ ่วมเดินทางในแต่ละครัง้
713.016
.000
ยอมรับ H1
เหตุผลทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
699.897
.000
ยอมรับ H1
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H0: ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่ส่งผลให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H1 : ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศส่งผลให้นกั ท่อง เทีย่ ว เดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ดังนัน้ การตรวจสอบสมมติฐานคือ H1: ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว ในด้านจานวนผูร้ ่วมเดินทางในแต่ละครัง้ (x2 = 713.016), (sig = .000) และ
ด้านเหตุผลทีน่ กั ท่องเทีย่ วเลือกเดินทางมาท่องเทีย่ ว (x2 = 699.897), (sig = .000)
ส่วนที่ 3.3 ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
sig
การตรวจสอบสมมุตฐิ าน
X2
จานวนผูร้ ่วมเดินทางในแต่ละครัง้
801.510
.000
ยอมรับ H1
เหตุผลทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
1293.816
.000
ยอมรับ H1
แหล่งข้อมูลทีท่ าให้ตดั สินใจเดินทางมา
1115.305
.000
ยอมรับ H1
ท่องเทีย่ ว
H0: ปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไม่สง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H1: ปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ดังนัน้ การตรวจสอบสมมติฐานคือ H1: ปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพขององค์กร และ
ด้านกระบวนการการดาเนินงาน ส่งผลต่ อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ในด้าน
จานวนผูร้ ่วมเดินทางในแต่ละครัง้ (x2 = 801.510), (sig = .000) ด้านเหตุผลทีน่ ักท่องเทีย่ วเลือกเดินทางมาท่องเทีย่ ว (x2
= 1293.816), (sig = .000) และด้านแหล่งข้อมูลทีท่ าให้ตดั สินใจเดินทางมาท่องเทีย่ ว (x2 = 1115.305), (sig = .000)

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั
H0 : ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมขององค์กรไม่สง่ ผลให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมา
ท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H1 : ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมขององค์กรส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H0 : ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ไม่สง่ ผลให้นกั ท่องเทีย่ ว
เดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H1 : ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศส่งผลให้นกั ท่อง เทีย่ ว
เดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H0 : ปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ไม่สง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
H1 : ปจั จัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
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ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ยอมรับ
ปฏิ เสธ







สมมติฐานที่ 1 H1: ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมขององค์กรส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกลือทะเลกังหันทอง
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านการมีสว่ นร่วมขององค์กรส่งผลให้นักท่องเทีย่ วเดินทางมา
ท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง กล่าวคือ หากสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ส่งเสริมให้นกั ท่องเทีย่ วได้รบั ประสบการณ์จากการเดินทางมาท่องเทีย่ ว สมาชิกส่วนร่วมวางแผนดาเนินงาน กิจกรรม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะทาให้มจี านวนนักท่องเทีย่ วตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ วมากขึน้
สมมติฐานที่ 2 H1: ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศส่งผลให้นักท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศส่งผลให้นัก
ท่อง เทีย่ ว เดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง กล่าวคือ หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล
กังหันทองมีการจัดสถานทีใ่ ห้มคี วามน่าสนใจ มีการอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทีย่ ว มีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้
แก่ นัก ท่อ งเที่ย วและมีก ารอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมอย่ างเหมาะสม จะทาให้มีจ านวนนักท่ องเที่ยวตัด สิน ใจเดินทางมา
ท่องเทีย่ วมากขึน้
สมมติฐานที่ 3 H1: ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเทีย่ วทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง กล่าวคือ หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
มีผลิตภัณฑ์ทท่ี ามาจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย มีราคาในระดับทีน่ ักท่องเทีย่ วสามารถ
ซื้อได้ มีสถานที่จดั จาหน่ ายอยู่ในทาเลที่เห็นได้ชดั เจน มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีการจัดโปรโมชัน่ มีพนักงานให้
คาแนะนา และมีกระบวนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน ปลอดภัย จะทาให้มจี านวนนักท่องเทีย่ วตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ ว
มากขึน้ ทัง้ เดินทางด้วยรถยนต์สว่ นตัว และด้วยการซือ้ ทัวร์

อภิ ปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลได้ว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง องค์ประกอบหลักของการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ และทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip Kotler ส่งผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง อภิปรายผลได้ดงั นี้
การมี ส่ วนร่วมของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนเกลื อ ทะเลกังหัน ทอง เจ้าหน้ า ที่และพนัก งานส่ว นใหญ่ เ ป็ น
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดาเนิ นงาน ในระดับปานมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [1] ที่ได้ศึกษา
พัฒนาการมีสว่ นร่วมของแกนนาชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ อาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานวิจยั ของ [3] ทีศ่ กึ ษาการจัดการท่องเทีย่ วบนพืน้ ฐานของชุมชน: กรณีศกึ ษาวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า ตาบลสาม
เรือน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และงานวิจยั ของ [4] การจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิน่
นักท่องเทีย่ ว และผูป้ ระกอบการเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น กรณีศกึ ษา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
บริ บททางกายภาพของกลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง มีทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะนาเกลือ ที่มีตลอดเส้นทาง เหมาะสมแก่การเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง นิเวศ ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [6] การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน บริเวณตลาดน้ าคลองลัดมะยม เขตตลิง่ ชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร; งานวิจยั ของ [5] ทีไ่ ด้ศกึ ษาการจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติ
ภูลงั กา จังหวัดนครพนม และงานวิจยั ของ [7] ที่ได้ศกึ ษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศกึ ษาชุมชนทุ่งเพล
ตาบลฉมัน อาเภอท่ามะขาม จังหวัดจันทบุรี
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของ Philip Kotler ทีก่ ลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง ยัง
ไม่มปี ้ ายบอกเส้นทางและระยะทาง ทาให้เกิดปญั หานักท่องเที่ยวขับรถเลยไป และไม่มกี ารระบุราคาที่ผลิตภัณฑ์ท่ี
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ชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั (วิวฒ
ั น์ จันทร์กงิ่ ทอง.2551: 112) การศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการและความต้องการของนัก ท่องเที่ยวในเขตอนุ รกั ษ์พนั ธุ์สตั ว์ป่าโตนงาช้าง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งานวิจยั ของ [2] การจัดการด้านการตลาดการท่องเทีย่ วชุมชนนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร

สรุปผลงานวิ จยั
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทองได้แก่ 1) ปจั จัยด้านการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่วมในการประเมินผล 2) ปจั จัยด้านองค์ประกอบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพื้นที่ องค์ประกอบด้านการจัดการ องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ และ
องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วม 3) ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพขององค์กร และด้าน
กระบวนการการดาเนินงานของกลุ่มฯ ล้วนเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้นกั ท่องเทีย่ วเลือกตัดสินใจเดินทางมาศึกษาดูงาน หรือ
เลือกมาท่องเทีย่ วในรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทีก่ ลุ่มวิสาหกิจฯ ดังนัน้ ปจั จัยเหล่านี้จงึ เป็ นแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอย่างยังยื
่ น ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1. จากการศึกษาพบว่า ตลอดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีป้ ายบอกเส้นทางและระยะทางแก่นักเดินทาง ดังนัน้ กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ควรร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทาป้ายบอกทางและระยะทางเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่นกั เดินทาง
2. จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง ไม่มกี ารแสดง
ราคาสินค้า บนบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชนเกลือทะเล
กังหันทองควรมีการแสดงราคาที่ชดั เจนบนบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และเพื่อก่อให้เกิดความเป็ นมาตรฐานของราคาผลิตภัณฑ์
3. ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหัน
ทอง ประธานกลุ่มอาชีพ ควรมีการบูรณาการผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง (Stakeholders) จากทุกภาคทุกส่วนเข้ามาระดมสมอง
เพื่อหาทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ นามาปฏิบตั กิ าร

การนาวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ในระดับธุรกิ จ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกลือทะเลกังหันทอง สามารถนาผลวิจยั ไปใช้พฒ
ั นา กังหัน
ทอง ให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอย่างยังยื
่ น ด้วยการส่งเสริมให้มอี งค์ประกอบหลักการของท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ทัง้ 4
องค์ประกอบ อยู่ในแผนการดาเนินงานของกลุ่มฯ
ประโยชน์ในระดับประเทศชาติ
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอย่างยังยื
่ นนัน้
นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปี 2556 ของการท่องเทีย่ วท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และนโยบายของรัฐบาล
ไทยแล้ว ยังเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยผลักดันให้สภาวะเศรษฐกิจไทยเติบโตยิง่ ขึน้ ไปในอนาคต

กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์ อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก คุณสมพงษ์
หนู ศาสตร์ ประธานกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง
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การท่องเที่ยวยามเย็นของประเทศไทย สู่การพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นของ
จังหวัดพะเยา
The Evening tourism activity of Thailand to Development to Tourism Activity in the
Evening at Phayao Province, Thailand
ปานณนาถ บัวเงิน1
Pananat Buangoen1
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวยามเย็นของประเทศไทย สู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นของจังหวัด
พะเยา” :มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ การท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย และศึกษากิจกรรม
ทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็น ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็น ใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษารวบรวมจากเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ออนไลน์ วารสารทางด้านการท่องเทีย่ ว และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของหน่ วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้พบว่า
กิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นของประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ในช่วงเวลายามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ บางช่วงเวลา 2) รูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมตลอดทัง้
ปี และ3) รูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นพิเศษ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้องกับอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ที่พบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็น ทัง้ 3 รูปแบบ และสามารถนํ ามาพัฒนาเพื่อสนับสนุ น
การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาได้ โดยการใช้ต้นทุนเดิมในการพัฒนา เพิ่มความน่ าสนใจ ความแปลกใหม่ ในการจัด
กิจกรรมแต่ละครัง้ ตลอดจนการเพิม่ จํานวนในการจัดกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นเพิม่ ขึน้ เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ เศรษฐกิจการท่องเทีย่ วของจังหวัดพะเยาด้วย
คาสาคัญ: กิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในช่วงเลายามเย็น รูปแบบทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็น

Abstract
The objectives of the study entitled “The Evening Tourism Activity of Thailand to Development of Evening
Tourism Activity of Phayao Province, Thailand” were to study the situation of evening tourism activity found in
Thailand, to investigate the evening tourism activity and to seek for guidelines for developing evening tourism
activity in Phayao Province. Data collection was conducted through document, printed and online media, and
tourism journal, related research, including interview comments from both government agencies and involved
entrepreneurs. The study showed that evening tourism activity in Phayao province, Thailand was divided into 3
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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patterns: 1) Occasional activities 2) Promoted activities throughout the year 3) Special activities. The study result
was in accord with three patterns of evening tourism activities of Phayao province and this study can help for
tourism development of Phayao province with its common cost. The activities should be more attractive, and exotic,
including increasing the number of activities for the purpose of urging tourism economy of Phayao province.
Key words: evening tourism activity, tourism activities pattern.

บทนา
ในปี 2015 ได้มกี ารเปิ ดตัวของ FTA (Free Trade Agreement) หรือการลงนาม AEC 2015 (ASEAN Economic
Community) ทําให้อนาคตกระแสของการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวมีเพิม่ มากขึ้น จึงทําให้ประเทศไทยที่มี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทีห่ ลากหลาย อาทิเช่น ทางด้านแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็ นทรัพยากรที่มีค่าต่อการท่องเที่ยว อีกทัง้ เมื่อได้พิจารณาถึงความน่ าสนใจของกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วทีถ่ ูกจัดขึน้ ในช่วงเวลายามเย็นของประเทศไทย ยังพบกิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็น ทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ ที่
เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นบางช่วงเวลา เช่น งานประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดทัง้ ปี เช่น ไนท์ซาฟารี การแสดงทิฟ
ฟานี่โชว์ ล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยา ตลอดจนกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดแสดงมหากรรมดนตรี กิจกรรมถนนคนเดิน เป็ นต้น
ซึง่ กิจกรรมยามเย็นดังกล่าวล้วนมีหลากหลาย สามารถส่งผลให้นักท่องเทีย่ วเกิดความต้องการท่องเทีย่ วได้ และยังถือเป็ น
สิง่ ดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจ
จังหวัดพะเยาเป็ นจังหวัดหนึ่งทีม่ ชี ายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนลาว บริเวณบ้านฮวก จึงทําให้เกิดโอกาส
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางผ่านเข้ามาท่อ งเทีย่ วในจังหวัดพะเยาเพิม่ มากขึน้ และหากกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเทีย่ วจังหวัด
พะเยา จะพบว่ า มีแ หล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ห ลากหลาย โดยมีแ หล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่สํา คัญทางธรรมชาติ อาทิเ ช่ น กว๊ า นพะเยา
วนอุทยานภูลงั กา อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานภูนาง วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง อุท ยานแห่งชาติดอยหลวง หน้าผา
เทวดา เป็ นต้น สําหรับแหล่งท่องเทีย่ วทางด้านประวัตศิ าสตร์และโบราณสถาน เช่น หอวัฒนธรรมวัดศรีโคมคํา วัดพระธาตุ
จอมทอง พิพธิ ภัณฑ์เวียงพยาว วัดอนาลโยทิพยาราม อนุ สาวรีย์ -พ่อขุนงําเมือง โบราณสถานเวียงบัว แหล่งโบราณสถาน
บ้านร่องไฮ แหล่งเครื่องถ้วยเวียงบัว กลุ่มวัดไทลือ้ กลุ่มวัดไทยใหญ่ และกิจกรรมการท่องเทีย่ ว เช่น งานบวงสรวงพ่อขุน
งําเมือง งานปี๋ใหม่เมืองกว๊านพะเยา เทศกาลลิน้ จีแ่ ละของดีจงั หวัดพะเยา ประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวง งานถนนคนเดิน
งานเทศกาลยีเ่ ป็ งโคมลอยทีก่ ว๊านพะเยา เป็ นต้น (1)
จากข้อมูลข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าจังหวัดพะเยา ได้มคี วามหลากหลายทางด้านทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ วทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ล้วนแล้วแต่เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่า
ต่อการท่องเทีย่ ว แต่เมื่อพิจารณาถึงความน่าสนใจของสถานทีท่ ่องเทีย่ วและกิจกรรมในช่วงเวลายามเย็นของจังหวัดพะเยา
ยังไม่สามารถเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ วได้หลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น นักท่องเทีย่ วเดินทางมาพัก
ค้างแรมทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลายามเย็น นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ วได้ อาทิ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ชมนํ้าพุดนตรี เลือกซือ้ สินค้าของฝากของทีร่ ะลึกถนนคนเดินเชียงใหม่ ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินยางเนิ้ง หรือชมการ
แสดงการฟ้อนรําพร้อมกับประทานอาหารแบบขันโตกได้ท่ี ศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ ลานนาขันโตก โรงแรมเพชรงาม
แม่ปิงขันโตก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง คุม้ แก้วพาเลส ขันโตกบ้านร้อยจันทร์ โรงแรมปางสวนแก้ว และสิบสองปนั นาสําหรับ
จังหวัดลําปาง พบกิจกรรมนัง่ รถม้ารอบเมือง เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกกาดกองต้า ส่วนจังหวัดเชียงราย ก็พบ
สถานทีท่ ่องเที่ยวยามเย็น ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของได้ อาทิ กาดเจียงฮายรําลึก ถนนคนม่วน ไนท์พล่าซ่า
หรือชมความงามแสงสีเสียงของหอนาฬิกา ชมความงามของสวนตุง และสามารถสักการะอนุ สาวรียเ์ ม็งรายทีม่ กี ารตกแต่ง
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ไว้อย่างสวยงาม การเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมดังกล่าวล้วนสามารถก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น
นักท่องเที่ยวอาจเกิดการตัดสินใจพักค้างแรมได้ เกิดการกระจายรายได้ไปยังผูป้ ระกอบการทางด้านการท่องเทีย่ ว และ
ชุมชนในพืน้ ที่ เป็ นต้น
จากทีก่ ล่าวมาเป็ นทีน่ ่ าสนใจอย่างยิง่ ว่า จะทําอย่างไรให้นักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วจังหวั ดพะเยาเพิม่
มากขึน้ ซึง่ การศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นอาจเป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุ น จนทําให้จงั หวัดพะเยากลายเป็ น
จุดหมายปลายทางหลักของการท่องเทีย่ วได้ เมื่อนักท่องเทีย่ วเพิม่ ระยะเวลาการท่องเทีย่ วได้นานขึน้ อาจส่งผลทําให้เกิด
การเพิม่ รายได้ทางการท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ ตาม และเกิดการกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ มากขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ การศึกษา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็น จะทําให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกกิจ กรรมทางการท่ องเที่ยวได้อย่า ง
หลากหลายมากขึน้ และเป็ นการสนับสนุนการท่องเทีย่ วของจังหวัดพะเยา ทัง้ นี้ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องสามารถนําผลการศึกษา
ไปต่ อยอดการพัฒนาองค์กรของตนและเกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเปรียบเสมือนการสร้า ง
คุณภาพชีวติ ให้กบั ชุมชนในพืน้ ที่ ทัง้ ทีไ่ ด้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนส่งผลให้เกิดการส่งเสริมให้คนในชุมชนรัก
ถิน่ ฐานบ้านเกิด รูจ้ กั การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ย่างคุม้ ค่า อันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน และเป็ นการกระตุ้นให้
เห็นถึงความสําคัญของการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถเป็ นแหล่งสร้างรายได้ ในอนาคตสืบไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดพะเยา
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็น พืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
การท่องเที่ยวยามเย็นของประเทศไทย สามารถนํ ามาสู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นของจังหวัด
พะเยาได้อย่างไร

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวยามเย็นของประเทศไทย สู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นของจังหวัด
พะเยา” เป็ นศึกษาสถานการณ์การท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นปจั จุบนั ของประเทศไทย พร้อมทัง้ หาแนวทางปรับประยุกต์
กิจกรรมการท่องเทีย่ วยาเย็นของประเทศไทย เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นในพืน้ ทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดยดําเนินการศึกษาตามวิธกี ารดําเนินการวิจยั คือ 1) การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฏีท่ี
เกีย่ วข้อง ตลอดจน การรวบรวมจากวารสารการท่องเทีย่ ว สือ่ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ สือ่ ออนไลน์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และ
รวบรวมกิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย 2) การสํารวจ เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของพืน้ ที่
ขนาดของชุมชนทีต่ งั ้ อาณาเขตลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานของชุมชน ตลอดจนรวบรวม
แหล่งท่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่สามารถพัฒนาไปสู่กจิ กรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นได้ และ 3) การ
สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียทางด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาและข้อมูล
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็น เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวยามเย็น ในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวยามเย็นของประเทศไทย สู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นของจังหวัด
พะเยา” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย และศึกษากิจกรรม
ทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็น ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็น ใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลตามผลการศึกษา ได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากการศึกษาสถานการณ์การการท่องเทีย่ วยามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฏีทเ่ี กีย่ วข้อง ตลอดจน การรวบรวมจากวารสารการท่องเทีย่ ว สื่อแผ่นพับ หนังสือพิมพ์ สื่อ
ออนไลน์ พบว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่ วสวยงามทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้ แหล่งธรรมชาติ ดินแดนประวัตศิ าสตร์ มีการ
จัดงานเทศกาลและงานประเพณี ท่สี ามารถให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ มีปี ถืออันเป็ นสิง่ ดึงดูดใจ
ทางการท่องเทีย่ ว ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน กิจกรรมทางการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นยังสามารถแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อ ทัศนคติทม่ี ตี ่อสภาพสังคมปจั จุบนั จึงทําให้นกั ท่องเทีย่ วได้เกิดเรียนรูแ้ ละสามารถสัมผัสถึงวิถชี วี ติ ของคน
ในพืน้ ที่ สัมผัสความเป็ นเอกลักษณ์ของเทศกาลงานประเพณีของไทย อันสะท้อนภาพให้เห็นถึงวัฒนธรรมทีม่ คี ุณค่า อาทิ
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมถนนคนเดิน เทศกาลสีสนั ไม้ดอกไม้ประดับ ขบวนบุปผชาติ มหกรรมอาหารรสเลิศ การ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เทศกาลเทีย่ วไทยในฤดูกาลต่างๆ ฯลฯ ซึง่ ทุกกิจกรรมล้วนถูกจัดขึน้ ใน
ช่วงเวลายามเย็น เพื่อให้เ กิดการแสดง แสง สีเสีย ง ที่สวยงามก่อให้เ กิดความประทับใจแก่ นักท่ องเที่ย ว และได้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นสามารถแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สบื ทอดกันมาตัง้ แต่อดีต จนถึงปจั จุบนั ซึ่งถือเป็ นสมบัติล้ําค่าสมควรแก่การรักษาไว้ด้วยความรู้ ฉลาด
รอบคอบ มิให้เกิดการสูญหาย นอกจากนี้ยงั พบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ท่จี ดั ขึ้น เป็ นการร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ทัง้ นี้ จากศึกษารวบรวมข้อมูลกิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นของประเทศไทย สามารถแบ่งประเภท
ของกิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นได้ 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ บางช่วงเวลา มักจะมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมประเพณี จัดขึน้ เป็ นประจําทุก ๆ ปี 2) กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมตลอดทัง้ ปี
โดยจะมีการจัดกิจกรรมยามเย็นทุกวัน และ 3) กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นพิเศษ เป็ นกิจกรรมพิเศษ (special event)
มักจัดขึน้ เนื่องในโอกาสพิเศษ ซึง่ สามารถยกตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นได้ ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ บางช่วงเวลา มักจะมีความสอดคล้องกับกิจกรรมประเพณี เป็ นกิจกรรม
การท่องเทีย่ วยามเย็นทีม่ ลี กั ษณะความเกีย่ วข้องกับประเพณีของท้องถิ่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ศาสนา และความเชื่อ และ
ได้จดั ขึน้ เป็ นประจําทุกปี เช่น
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีการปล่อยโคมลอย
- ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป
- กิจกรรมเวียนเทียนกลางนํ้า เป็ นต้น
2) กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็น เป็ นกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วตลอดทัง้ ปี โดยจะมี
การจัดกิจกรรมยามเย็นทุกวัน สามารถยกตัวอย่างได้ดงั นี้
- กิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ เช่น ไนท์ซาฟารี
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- กิจกรรมยามเย็นทีจ่ ดั ให้มกี ารแสดงโชว์ความงดงามบนเวทีทส่ี ่อื ถึงวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของพืน้ ที่
เช่น การจัดแสดงทิฟฟานี่โชว์ การแสดงโรงละคร
- กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นของนักท่องเทีย่ วทีเ่ น้นการขายสินค้าของชุมชนและนักท่องเทีย่ ว ตลอดจน
กิจกรรมทีส่ ามารถสัมผัสถึงวิถชี วี ติ ของชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้ เช่น ตลาดกลางคืน ไนท์บาซาร์ เป็ นต้น
- กิจกรรมการท่องเที่ย วยามเย็นที่นํ าความงามของธรรมชาติเป็ น สิง่ ดึงดูด ใจให้นัก ท่องเที่ย วเกิดการ
เดินทาง เช่น ล่องแพกาญจนบุรี ล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยา นังเรื
่ อชมหิง่ ห้อยทีอ่ มั พวา เป็ นต้น
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นพิเศษ เป็ นกิจกรรมพิเศษ (special event) เป็ นลักษณะของกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วยามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ เนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7
รอบ หรือมีลกั ษณะกิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความบันเทิง อาจถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ
แสดงดนตรีหรืออาหาร อาทิ การจัดแสดงมหกรรมงานดนตรี หัวหิน แจ๊ส เฟสติวลั งานขอนแก่น Food and music festival
เป็ นต้น ตลอดจน กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นของนักท่องเทีย่ วทีเ่ น้นการขายสินค้าของชุมชน อาทิ กิจกรรมถนนคนเดิน
ทีถ่ ูกจัดขึน้ สัปดาห์ละ 1- 2 ครัง้ (2)
2. จากการศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาโดยการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฏีท่เี กี่ยวข้อง ตลอดจน การรวบรวมจากวารสารการท่องเที่ยว สื่อแผ่นพับ
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมทัง้ การสํารวจ ซึง่ เป็ นการสํารวจเพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของพืน้ ที่ ขนาดของชุมชนทีต่ งั ้
อาณาเขตลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานของชุมชน ตลอดจนรวบรวมแหล่งท่องเทีย่ ว ในพืน้ ที่
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่กจิ กรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นได้ ซึง่ จากการศึกษารูปแบบ
การท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย ได้พบประเภทของกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ในช่วงเวลายามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ บางช่วงเวลา 2) กิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมตลอดทัง้ ปี โดย
จะมีการจัดกิจกรรมยามเย็นทุ กวัน และ3) กิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นพิเศษ เป็ นกิจกรรมพิเศษ (special
event) ถือเป็ นกิจกรรมทีถ่ ูกจัดขึน้ เนื่องในโอกาสพิเศษ ซึง่ จากการศึกษาได้พบกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงยามเย็นของอําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา สามารถแบ่งตามประเภทตามลักษณะการท่องเทีย่ วยามเย็นได้ดงั ต่อไปนี้
2.1) กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็นที่จดั ขึ้นบางช่วงเวลา ของจังหวัดพะเยา ได้พบกิจกรรมที่
สอดคล้องดังต่อไปนี้
2.1.1) กิจกรรมเวียนเทียนกลางนํ้า ณ วัดติโลกอาราม วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเกาะกลางนํ้าใจกลางกว๊านพะเยา
เป็ นทีต่ งั ้ ของหลวงพ่อศิลาแห่งกว๊านพะเยา วัดติโลกอารามได้จมอยู่ใต้บาดาลมานานกว่า 500 ปี มาแล้ว หลักฐานศิลาจารึก
ได้บนั ทึกไว้ว่า พระราชาสมัยนัน้ ผูค้ รองเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าติโลกราช โปรดให้เจ้าแสนหัว เจ้าผูค้ รองเมืองพะเยา ได้สร้าง
ถวายในปี พ.ศ. 2019 – 2029 เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติแก่กษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ทช่ี าวล้านนาได้ยกย่องต่อพระเจ้าติโลกราช
เวลาผ่านไปพิษภัยจากสงครามและนํ้าท่วม วัดติโลกอารามจึงได้จมอยู่ใต้น้ํ ามายาวนาน เมื่อมีโครงการกู้วดั ติโลกอาราม
ขึน้ มาใหม่ จึงได้อญ
ั เชิญหลวงพ่อศิลา (กว๊านพะเยา) แต่เดิมซึ่งเก็บอยู่ท่วี ดั ศรีอุโมงค์คํามาประดิษ ฐานอยู่บนเกาะกลาง
กว๊านพะเยา กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วศึกษาวัฒนธรรมแห่งใหม่ขน้ึ มา ฟื้ นตํานานอารยธรรมกลุ่มนํ้ าอิง ให้กลับมามีชวี ติ
เหมือนดังอดีต
2.1.2) ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียเ่ี ป็ ง) ตรงกับวันเพ็ญเดือนยีเ่ หนือ (เดือนพฤศจิกายน) ประเพณีน้ีมี
2 วันคือ วันขึน้ 15 คํ่า เดือนยี่ เรียกว่า วันยีเ่ ป็ ง เป็ นวันขอขมาต่อแม่น้ําคงคา ในช่วงเช้าจะเป็ นการทําบุญตักบาตร และ
มีเทศน์มหาชาติฉบับล้านนา ตัง้ แต่เช้ามืดจนถึงกลางคืน และกลางวันจะมีการปล่อยโคมลอยขึน้ บนท้องฟ้า ซึง่ ถือว่าเป็ น
การปล่อยเคราะห์ปล่อยโศก กลางคืนจะมีการลอยกระทงเล็ก บริ เวณรอบกว๊านพะเยา ส่วนวันที่สอง คือ วันแรม 1 คํ่า
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จะมีการจัดกระทงขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยราชการต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ โดยมีนางนพมาศนัง่ ประจํากระทงทุกกระทง
ตลอดงานกลางคืนจะมีการจุดดอกไม้ไฟ โคมลอย ประดับประดาอย่างสวยงามแต่ในการจัดการจะพบผูไ้ ด้ร ั บบาดเจ็บจาก
การเล่นประทัดเป็ นจํานวนมาก และการจราจรทีต่ ดิ ขัดเกือบทุกครัง้ ในการจัดงาน
2.1.3) ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมืองงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง เป็ นงานประเพณีประจําปี
ของจังหวัดพะเยา (วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี ) มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงพีน่ ้องประชาชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดขึน้
เพื่อสักการะพ่อขุนงําเมือง เจ้าผูค้ รองเมืองพะเยาองค์ท่ี 9 (พ.ศ. 1781– 1839) ผูส้ ร้างความรุ่งเรืองให้กบั แคว้นพะเยา และ
ร่วมกันสร้างเมืองเชีย งใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุก ๆปี จะมีข้าราชการ พ่ อค้าและประชาชนชาวพะเยา
นําเครื่องสักการะ มาทําพิธบี วงสรวง พระรูป ทีอ่ นุสาวรียข์ องพระองค์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงําเมืองผูท้ รง
สถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปจั จุบนั ในพิธจี ะมีการฟ้อนรําผีมดผีเม็ง และขบวนแห่ขบวนเครื่องราช
สักการะทางบก จาก 8 อําเภอ ด้วยเครื่องราชสักการะตามแบบล้านนาไทย ขบวนเครื่องสักการะของอําเภอเมืองพะเยาจะ
เคลื่อนขบวนแห่เครื่องราชสักการะทางนํ้าหรือชลมารค โดยใช้เรือพายแห่เครื่องราชสักการะแบบล้านนา เข้าสู่บริเวณงานฯ
ตรงท่านํ้าหน้าลานอนุ สาวรียพ์ ่อขุนงําเมือง จากนัน้ ประธานโดย ผูว้ ่าราชการจังหวัดพะเยา จะนําข้ าราชการ ทหารตํารวจ
และประชาชนจังหวัดพะเยา ถวายเครื่องราชสักการะต่ออนุสาวรียพ์ ่อขุนงําเมือง ถือเป็ นงานประเพณียงิ่ ใหญ่ของชาวพะเยา
พบผูค้ นจากทัวสารทิ
่
ศเดินทางมาร่วมพิธบี วงสรวงจํานวนมาก นอกจากนี้ ภายในบริเวณการจัดงาน ได้มกี ารจัดงานรื่นเริง
เพื่อความสนุกสนานของผูม้ าเทีย่ วชมในช่วงเลายามเย็น
2.1.4) ประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวงหรืองานเดือนแปดเป็ งจัดขึน้ ณ วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เพื่อร่วมอนุรกั ษ์สบื สานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทีด่ งี าม ตลอดจนเป็ นการกระตุ้นและปลูกฝงั จิตสํานึกให้
ทุ ก คนได้ รู้ จ ั ก และหวงแหนถึ ง คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ศั ก ดิ ส์ ิ ท ธิ ท์ ่ี อ ยู่ คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งมาตั ง้ แต่ อ ดี ต อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วยสําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมไหว้สาองค์พระเจ้าตนหลวง การทําบุญ
ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม การประกวดครัวตาน การปฏิบตั ธิ รรม นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงแสง สี เสียง มหรสพ เกีย่ วกับประวัตคิ วาม
เป็ นมาของพระเจ้าตนหลวง การจัดนิทรรศการ และการจําหน่ ายสินค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ท่สี นใจ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม รวมทัง้ เทีย่ วชมบรรยากาศงานวัดในช่วงเย็นได้เป็ นประจําทุกวันตลอดช่วงการจัดงาน
2.1.5) เทศกาลลิน้ จีง่ านเทศกาลลิน้ จีเ่ ป็ นงานทีจ่ ดั สืบเนื่องติดต่อกันทุกปี เพื่อช่วยระบายผลผลิตลิน้ จีข่ อง
จังหวัดพะเยาสู่ตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้เกษตรกรผู้ปลูกลิน้ จีส่ ามารถจําหน่ ายผลผลิตได้ในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อกี ทางหนึ่ง สําหรับกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย ขบวนแห่ลน้ิ จีแ่ ละของดีทงั ้ 9 อําเภอ การประกวดธิดาลิน้ จี่ การประกวดผลผลิตลิน้ จี่ แปรรูปลิน้ จี่ นิทรรศการ
การเกษตร การจําหน่ายผลผลิตลิน้ จีข่ องเกษตรกรชาวสวนลิน้ จี่ และการจําหน่ ายสินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้า) ทางจังหวัด
พะเยา
2.1.6) งานกาชาดและงานฤดูหนาวจัดขึน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีลา้ นนา
ณ บริเวณสนามกลางเวียงพะเยา มีพธิ เี ปิ ดงานทีย่ งิ่ ใหญ่ โดยมีกจิ กรรมบันเทิง การออกร้านแสดงและจําหน่ ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน ทัง้ เป็ นการหารายได้สาํ หรับใช้ในกิจการทีไ่ ม่มงี บประมาณ งานสา
ธารณกุศลของจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มัจฉากาชาด กาชาดไชโย
มอเตอร์โชว์ การออกร้านส่วยราชการ สินค้า OTOP จากทุกอําเภอ การร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิของจั
์ งหวัดพะเยา เลือก
ซือ้ สินค้าราคาถูกจากบริษทั ห้างร้าน โรงงาน ชมดนตรีฟรี ชมคอนเสิรต์ ฟรี และสวนสนุกชุดใหญ่
2.1.7) เทศกาลกินปลากว๊านพะเยา เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดพะเยา รวมถึงช่วยสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชน ตลอดจนประชาชนจะได้บริโภคอาหารทีส่ ะอาดปลอดภัย ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ทัง้ นี้
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ภายในงานมีกจิ กรรมทีน่ ่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดอาหารพืน้ เมือง การประกวดแกะสลักผักผลไม้ การประกวดธิดา
ปลาน้อย ธิดากว๊านพะเยา การประกวด Freshy Boy Kwan Phayao2013 และMiss lady Man การประกวดเต้น ชมเรือไฟ
และลอดซุ้มไฟธารสวรรค์กว๊านพะเยาเพื่อความเป็ นสิริมงคล การออกร้านจําหน่ ายสินค้า OTOP ของจังหวัดพะเยา
ตลอดจนการแสดงของศิลปิ นนักร้องชื่อดังมากมายตลอดการจัดงาน
2.2) กิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นที่จดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมตลอดทัง้ ปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมยามเย็นทุกวัน ใน
จังหวัดพะเยาพบรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
2.2.1) กว๊านพะเยา แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่มี ีธรรมชาติงดงามอยู่ใจกลางเมืองพะเยาในช่วงเวลาตอนเย็น
สามารถร่วมกิจกรรมการอกกําลังกายเต้นแอโรบิค รําวงย้อนยุค และได้ พบกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาในลักษณะกลุ่มเพื่อน
ครอบครัว คู่รกั เดินชมทัศนียภาพในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน บางกลุ่มนัง่ รับประทานอาหารโดยเตรียมอาหารมาเองและซือ้
อาหารจากร้านอาหารริมกว๊าน นอกจากนี้ยงั พบแม่คา้ ทีข่ ายของโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงเข้ามาขายอาหาร พร้อมบริการ
เสือ่ สําหรับปูพน้ื ให้ลกู ค้านัง่
2.2.2) การแสดงนํ้าพุดนตรีกว๊านพะเยาเปิ ดให้รกิ ารตัง้ แต่เวลา 19.00–21.00 น.ทุกวัน ณ ริมกว๊านพะเยา
ถือเป็ นการต้อนรับผูม้ าเยือนทุกท่านด้วยความอบอุ่นแห่งมิตรภาพ ความงามของผิวนํ้า วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีผ่ สมผสาน
กันอย่างลงตัว ถ่ายทอดผ่านการแสดงนํ้าพุดนตรีกว๊านพะเยาในชุด มหัศจรรย์สสี นั แห่งสายนํ้า เปิ ดตํานานเมืองพะเยา 4
ชุดการแสดง ดังนี้
ชุดที่ 1 ชุด กังวานก้องกลองปูจา เปิ ดตํานานเมืองพะเยา เป็ นการแสดงเปิ ดเมืองต้อนรับอาคันตุกะแก้วผู้
มาเยือน ด้วยเสียงกังวานก้องของกองปูจา และกองสะบัดชัย สอดสานด้วยเสียงดนตรีซมิ โฟนี ออเคสตรา ผ่านภาพการ
แสดงสีสนั แห่งสายนํ้า ของนํ้าพุดนตรีทส่ี อ่ื ถึงความรุ่งเรืองนับจากอดีตจวบจนปจั จุบนั ของอาณาจักรภูกามยาว
ชุด ที่ 2 ชุด คีต นที จัก รี นฤบดิน ทร์ เป็ น การแสดงนํ้ า พุ ดนตรี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งสายฝน ซึง่ ทําหน้าทีด่ งแสงเที
ั่
ยนทีส่ อ่ งใจ นําทางและชุ่มชู
จิตใจให้คนไทยทุกคน มีปิตสิ ุข อบอุ่นใจทุกๆครัง้ ที่ได้ยนิ และได้ฟงั ดังพระราชดํารัสที่ว่า ดนตรีเป็ นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า
เป็ นส่วนทีย่ งิ่ ใหญ่ในชีวติ ของคนเรา เพลงพระราชนิพนธ์จงึ เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ จิตใจของคนไทย เป็ นส่วนทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ร้าง
ความสุขใจให้กบั ประชาชนชาวไทยตลอดมา
ชุดที่ 3 ชุดมหัศจรรย์ระบําแห่งสายนํ้า เป็ นการแสดงนํ้าพุดนตรีส่อื ถึงความมหัศจรรย์ของเมืองไทย ผ่าน
การเต้นระบําของสายนํ้าทีเ่ ล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพนั ธ์อนั หลากหลายต่างหลอมรวมใจ ให้ประเทศไทยเป็ นดินแดนแห่ง
ความสุข มีความรัก ความสามัคคี ก่อ กําเนินเป็ นดินแดนมหัศจรรย์ ดินแดนในฝนั ของนักท่องเทีย่ วทัวโลกที
่
อ่ ยากเดินทาง
มาสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้
ชุดที่ 4 ชุด ล้านนา แฟนตาเซีย เป็ นการแสดงนํ้าพุดนตรี ประกอบบทเพลง ล้านนาซิมโฟนี ออเคสตรา
ทีส่ ่อื ถึงความประทับใจในวิถแี ห่งล้านนา ความหลากหลายจากเรื่องราวของประวัตศิ าสตร์ พุทธศาสนา วิถีความเป็ นอยู่
จิตใจอันดีงาม ท่ามกลางธรรมชาติทส่ี วยงามและยิง่ ใหญ่ จะเป็ นการแสดงชุดสุดท้ายเพื่อสื่อให้เห็นว่า งานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนานัน้ สามารถสร้างสรรค์ร่วมกับงานศิลปะสากลร่วมสมัยได้อย่างยิง่ ใหญ่ และงดงาม
การจัดการแสดงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็ นการเพิ่มสีสนั ให้กบั กว๊านพะเยานอกเหนือจากการมาเที่ยวชม
ตามปกติ รวมทัง้ เหมาะแก่การมานังพั
่ กผ่อนหย่อนใจ โดยเริม่ แรกในการสร้างได้จดั แสดง แสง สี เสียง ของนํ้าพุดนตรี ทุก
วันในตอนเย็น
2.2.3) กราบไหว้สกั การะอนุ สาวรีย์พ่อขุนงําเมืองตัง้ อยู่บริเวณสวนสาธารณะริ มกว๊านพะเยา สามารถชม
ั ้ าริดความสูงเท่าครึง่ ขององค์จริงในท่าประทับยืน ทรงชุดกษัตริยส์ วมมงกุฎ พระหัตถ์ถอื ดาบอาญา
ความงามของรูปปนสํ
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สิทธิ ์ หันพระพักตร์ไปทางกว๊านพะเยา ประดิษฐานบนแท่นสูง 2.50 เมตร ในช่วงเวลาตอนเย็นจะพบความสวยงามของแสง
สี
ทีป่ ระดับประดาได้อย่างอลังการ บริเวณด้านหลังของอนุสาวรีย์
2.2.4) ตลาดโต้รุ่งตลาดโต้รุ่ง พบบรรยากาศคึกคัก ตัง้ แต่เริม่ พลบคํ่า เหมาะสําหรับคนทีช่ อบบรรยากาศและ
ทานอาหารในตอนกลางคืน มีให้เลือกหลากหลาย ได้ตงั ้ อยู่บนถนนรอบเวียงประตูกลอง
2.3) กิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นพิเศษ เป็ นกิจกรรมพิเศษ (special event) เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึน้ เนื่องใน
โอกาสพิเศษ ในจังหวัดพะเยา พบรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว คือ ถนนคนเดิน หรือตลาดกลางคืนจัดขึน้ ทุกวันศุกร์-เสาร์ทร่ี มิ
กว๊านพะเยาหลังเทศบาล งานแฟร์ได้ถูกจัดขึน้ ทุกวันพฤหัสบดี สามารถเลือกซื้อ สินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซือ้ อาทิ
อาหารคาว อาหารหวาน เสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม เป็ นต้น (3)
3. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วยามเย็น พื้นทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว และผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเทีย่ ว
ภายในพื้นที่ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาและข้อมูลกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็น ในพืน้ ที่อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา พบว่ากิจกรรมการท่องเทีย่ วยามเย็นทีพ่ บในประเทศไทย สามารถนํามาพัฒนาเพื่อสนับสนุ นการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดพะเยาได้ ทัง้ 3 รูปแบบ และควรพัฒนากิจกรรมทางการท่องเทีย่ วยามเย็น ทางด้านสิง่ ดึงดูดใจให้มกี จิ กรรมที่
หลากหลาย มีความแปลกใหม่ ควรนํ าเทคโนโลยี ความทันสมัยมาพัฒนาแสง สี เสียง ให้เกิดความสวยงามและความ
ประทับใจในช่วงเวลายามเย็น ทางด้านคมนาคมขนส่งเข้าถึง ควรพัฒนารถบริการสาธารณะไปยังแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี วาม
สะดวกสบายมากขึน้ ทางด้านสิง่ อํานวยความสะดวกควรพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกขึน้ พืน้ ฐาน เช่น การบริการโทรศัพท์
สาธารณะ การให้บริการห้องนํ้าทีส่ ะอาด ทีน่ งั ่ พักผ่อนภายในแหล่งท่องเทีย่ ว ตลอดจน ควรพัฒนาความหลากหลายสินค้า
ของทีร่ ะลึกให้มคี วามโดดเด่น สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพืน้ ทีไ่ ด้ ทางด้านกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว ควรเน้นพัฒนา
กิจกรรมที่นําเสนอเรื่องราวทีเ่ กีย่ วข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ให้เกิดความสนุ กสนานและความบันเทิง สามารถ่อให้เกิด
ประสบการณ์ทด่ี แี ก่นกั ท่องเทีย่ วได้ ทางด้านทีพ่ กั ควรเพิม่ ปริมาณทีพ่ กั ให้เ พียงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่ ว และ
ควรพัฒนาทีพ่ กั ให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเลือกได้อย่างหลากหลายมากขึน้ และคุณภาพด้านการบริการควรพัฒนาทักษะด้าน
การต้อนรับ ภาษาทีส่ อดคล้องกับประเทศอาเซียน ตลอดจน สามารถให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนมีอธั ยาศัยไมตรีทด่ี ี
และบริการด้วยความเต็มใจ

สรุปผลและอภิ ปรายผล
นอกจากนี้ จากการวิจยั สถานการณ์การท่องเที่ยวยามเย็นที่พบในประเทศไทย พบว่ากิจกรรมการท่องเทีย่ วใน
ช่วงเวลายามเย็นของประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ บาง
ช่วงเวลา จะมีความสอดคล้องกับกิจกรรมประเพณี 2) กิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อส่งเสริมตลอด
ทัง้ ปี 3) กิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นพิเศษ และจากการสํารวจเพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของพืน้ ที่ ขนาด
ของชุมชนทีต่ งั ้ อาณาเขตลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ รวมทัง้ โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนรวบรวมแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีอ่ ําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่กจิ กรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นได้ พบว่า
จังหวัดพะเยามีทรัพยากรการท่องเทีย่ วยามเย็นทีส่ อดคล้องกับการท่องเทีย่ วยามเย็นทีพ่ บในประเทศไทยทัง้ 3 ลักษณะ แต่
ยังควรพัฒนาเน้นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลายามเย็นพิเศษ (special event) ซึง่ ยังพบการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวจํานวนน้อย และยังขาดความน่ าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สุขทัย พงศ์พฒ
ั นศิรแิ ละคณะ (4) ได้พบสภาพ
ปญั หาทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดพะเยา อาทิ ปญั หาด้านศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่ดงึ ดูดใจ การส่งเสริมทาง
การตลาดไม่เพียงพอ ขาดระบบการสื่อความหมายทีส่ ร้างการเรียนรู้และประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว ระบบขนส่งยังไม่
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ทัวถึ
่ ง พบปญั หาด้านบุคลากรทางการบริการ และปญั หาด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาทางด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวควรมีแนวทาง คือ การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา สร้างเอกลักษณ์แหล่งท่องเทีย่ ว เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาวิจยั สามารถสรุปแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วในช่วงเวลายามเย็นของจังหวัดพะเยา ได้
ดังนี้
- การพัฒนางานเทศกาลและงานประเพณีทจ่ี ดั ขึน้ ในจังหวัดพะเยา ควรเน้นพัฒนาด้านการสือ่ ความหมาย
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว โดยการจัดคูท่ าํ มือนําเทีย่ วเพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วได้ทราบความสําคัญในการจัดกิจกรรม ควรจัดให้มี
ศูนย์บริการข้อมูลแก่นกั ท่องเทีย่ ว เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่นกั ท่องเทีย่ ว สามารถเป็ นจุดนัดพบ จุดแจ้งเหตุ รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของผูม้ าเยือน และสร้างปฏิทนิ ท่องเทีย่ วเทศกาลงานประเพณี ในรอบ 1 ปี ให้มคี วามน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจให้
นักท่องเทีย่ วเกิดความต้องการเดินทางได้
- การพัฒนาจุดสักการะบนิเวณอนุสาวรียพ์ ่อขุนงําเมือง ควรสร้างแสง สี เสียง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ นักท่องเทีย่ วสามารถทราบประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของเมืองพะเยาได้จากการสือ่ ความหมาย
- การพัฒนากิจกรรมเวียนเทียนกลางนํ้า ควรจัดให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวก และดูแลเรื่องความปลอดภัยมาก
ขึน้ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลบรรยายความสําคัญภายในแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่ จํานวนวันจัดกิจกรรมให้มากขึน้ โดยจัดให้มกี ารเวียน
เทียนกลางนํ้าทุกวันพระ
- การพัฒนาประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวง หรืองานแปดเป็ ง ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ข่าวสาร การดําเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อเป็ นการชักชวนเพื่อให้เกิดการท่องเทีย่ วและเพื่อเป็ นการเผยแพร่
สินค้าและบริการให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ภายในงานควรให้แต่ละหมู่บา้ นได้ออกมาจําหน่ายสินค้าของทีร่ ะลึก อัน
ั
แสดงให้เห็นถึงภูมปิ ญญาที
ไ่ ด้สง่ ทอดกันมาจากรุ่นสูร่ ุ่น
- การพัฒนาเทศกาลงานลิน้ จี่ ควรเน้นพัฒนาทางด้านความหลากหลายของกิจกรรมภายในงาน อาทิ การให้
ความรูเ้ ทคนิคการปลูกลิน้ จี่ การแปรรูปอาหารจากลิน้ จี่ หรือการแข่งขันการรับประทานลิน้ จี่ เพื่อให้นักท่องเทีย่ วเกิดความ
สนุกสนาน เป็ นต้น
- การพัฒนาบริเวณกว๊านพะเยา ควรมีการพัฒนากิจกรรมรําวงย้อนยุค โดยเพิม่ ความทันสมัยของแสง สี เสียง
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ มีเวทีในการแสดง และนักท่องเทีย่ วสามารถร่วมสนุกได้ และควรจัดพืน้ ทีใ่ ห้สาํ หรับผูท้ ต่ี ้องการนัง่
รับประทานอาหารริมกว๊าน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้จําหน่ ายอาหาร จําหน่ ายอาหารพืน้ ถิน่ เพื่อให้นักท่องเทีย่ วสัมผัสถึงวิถี
ชีวติ ผ่านรูปแบบของอาหาร
- การพัฒนาการแสดงนํ้ าพุดนตรีกว๊านพะเยา ควรเพิม่ ชุดการแสดงให้หลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่มความ
น่าสนใจด้วยการจัดทําเวทีกลางนํ้า เพื่อแสดงโชว์วฒ
ั นธรรมอย่างอลังการไว้บริเวณด้านหน้าของนํ้าพุดนตรี
- การพัฒนากิจกรรมถนนคนเดิน ควรพัฒนาสินค้าที่ชุมนนํ ามาขายให้แก่นักท่องเที่ยว ควรเป็ นกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วยามทีเ่ น้นการขายสินค้าของชุมชน และนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวิถีชวี ติ ของชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้ นอกจากนี้
นักท่องเทีย่ วสามารถมีสว่ นร่วมกับสินค้าทีต่ นเองซือ้ ได้ เป็ นต้น
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริ เวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
A Study of Thai Tourists Expectation and Satisfaction of towards the Environmental
Management in the Area of Mae Ram Phung Beach, Rayong Province.
สุพรรณี เสริมศรี1
Supannee Sermsri1
บทคัดย่อ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 3 ประการดังนี้ 1.เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ 2.เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ และ 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล
และปจั จัยสนับสนุ นที่มตี ่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ อการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ าเทีย่ วบริเวณ
ชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง จานวน 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ แล้วนาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง ในระดับทีม่ าก แต่กลับมีความพึงพอใจเพียงปานกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ในทุกๆด้าน ผล
การศึกษาด้านปจั จัยส่วนบุคคล ซึง่ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ ทีแ่ ตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึงทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วในด้าน รายได้ท่ี
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ความคาดหวัง ความพึงพอใจ การจัดการสภาพแวดล้อม
Abstract
The study has 3 objectives as follow: 1.To study the expectation and satisfaction , 2.To study the
relationship between their expectation and satisfaction and 3.To study the relationship between personal
factors and supporting factors towards the expectation and satisfaction of Thai tourists towards the
environmental management in the area of Mae Ram Phung beach, Rayong Province. The sample of this
study was 100 Thai tourists who visited Mae Ram Phung beach in Rayong Province. A questionnaire was
used as a tool for the collection of data. Then, the data were analyzed by computer programs.The results of
the study can be concluded as follow: The majority of tourists in the sample group had high expectation. On
the other hand, the level of their satisfaction towards the environmental management in the area of Mae Ram
Phung beach was medium. According to the result of the study of the relationship between the tourists’
expectation and satisfaction, it was found out that the sample group’s expectation and satisfaction were not
related in all 3 aspects. The result of the study of personal factors of the tourists in terms of age, occupation
and income showed that these factors caused different expectation towards the environmental management
1
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in the area of Mae Ram Phung beach with statistical significance. The result of the study of personal factors
of the tourists in terms of income showed that this factor caused different satisfaction towards the
environmental management in the area of Mae Ram Phung beach with statistical significance.
Key words : Expectation, Satisfaction, Environment Management

บทนา
“ชายหาดแม่ราพึง” เป็ นแหล่งทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมในจังหวัดระยอง เป็ นชายหาดทีม่ ชี ่อื เสียง และ
ทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางของนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดแนวชายหาดประมาณสิบกิโลเมตร ทัง้ สองข้าง
ทางเต็มไปด้วยอาหารสดๆและทีพ่ กั มีนักท่องเทีย่ วแวะมาตลอดปี ทงั ้ ตัง้ ใจมาพักและเพียงทางผ่านก่อนกลับกรุงเทพ
หาดแห่งนี้ไม่เคยขาดนักท่องเทีย่ วแม้ในฤดูฝน อาจเพราะเนื่องมาจากการเดินทางที่สะดวกไม่กช่ี วโมงจากกรุ
ั่
งเทพฯ
และเรื่องอาหารทะเลทีเ่ ป็ นแหล่งรวมร้านค้าชื่อดัง นักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางไปเทีย่ วทีช่ ายหาดแม่ราพึงในอดีตเมื่อ 20
กว่าปี ก่อนนี้ อาจจะยังจาสภาพชายหาดทีส่ วยงาม สะอาด น้าทะเลใส เป็ นพืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างมากนัก มีจานวน
ร้านค้า ร้านอาหาร ทีพ่ กั บริเวณชายหาดอยู่ไม่กแ่ี ห่ง ไม่ใช่ทร่ี า้ นอาหารเต็มยาวตลอดชายหาด และทีพ่ กั ก็มอี ยู่อย่าง
มากมายเหมือนกับปจั จุบนั นี้ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึน้ ก็ต้องมีการรองรับไม่ว่าจะสถานที่พกั หรือ
ร้านอาหารให้เพียงพอกับนักท่องเทีย่ วที่เข้ามา สิง่ เหล่านี้เองก่อให้เกิดปญั หาตามมามากมาย เช่นปญั หาความเสื่อม
โทรมของชายหาด ปญั หามลพิษทางน้า ปญั หาขยะมูลฝอย ปญั หาอาชญากรรมเป็ นต้น ผลกระทบจากกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และการขยายตัวของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวชายหาดแม่ราพึงโดยการขาดการจัดการที่ถูกต้องและเป็ น
ระบบระเบียบ ทาให้ชายหาดทีเ่ คยสวยงาม น้าทะเลทีเ่ คยใสสะอาดได้เปลีย่ นไป จนมีสภาพทีแ่ ย่ลงเกิดขึน้ หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องโดยตรงก็ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขปญั หาต่างๆ เช่นการจัดการให้มรี ะบบบาบัดน้าเสีย ระบบการเก็บรวบรวม
และกาจัดขยะมูลฝอยทัง้ ระบบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และเตาเผาขยะมูลฝอย เป็ นต้น แต่กไ็ ม่สามารถแก้ปญั หาได้
อย่างทัวถึ
่ งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก [1]
ปญั หาดังกล่าวผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อ
ผลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดราพึง จังหวัดระยอง ในงานวิจยั ชิน้ นี้จะมุ่งศึกษาด้านสภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ชายหาดและถนน ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่า งๆ ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
นักท่องเทีย่ ว เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ นปจั จัยสาคัญต่อการรักษาความสวยงามตามธรรมชาติของหาดแม่ราพึง และความรูส้ กึ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นแหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่ชายหาดแม่ราพึงมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจทัง้ ระดับประเทศและท้องถิน่
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณ
ชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุนทีม่ ตี ่อความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
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ขอบเขตของงานวิจยั
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาอยู่บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ต่อผลการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวังระยอง
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ าท่องเทีย่ วบริเวณชายหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยอง “ประชากรกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวไทยเฉลีย่ ต่อปี จานวน 40,000คน ” [2]
3.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ข้ามาเทีย่ วบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง จานวน100
คน ซึง่ คานวณโดยใช้เกณฑ์ของTaro Yamane [2]
4. ขอบเขตด้านเวลา
ช่วงเวลาทีจ่ ะทาการศึกษาได้แก่ ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรอบแนวคิ ดและวิ ธีการวิ จยั
1. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อผลการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยอง
- สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน
- ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่างๆ
- ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ

ปัจจัยสนับสนุน
- ประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ ว
ชายทะเล
ภาพที่1 กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

2. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ าท่องเทีย่ วบริเวณชายหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยอง “ประชากรกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวไทยเฉลีย่ ต่อปี จานวน 40,000คน” [2]
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ “นักเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ข้ามาเทีย่ วบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง จานวน
100 คน ซึง่ คานวณโดยใช้เกณฑ์ของTaro Yamane” [2]
การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) คือทาการสุ่มตัวอย่าง
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาในบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง โดยผู้วจิ ยั จะกาหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างแยกเป็ นเพศหญิง และเพศชาย ในสัดส่วนที่เท่ากัน ในงานวิจยั นี้ผู้วิจยั ต้องการตัวอย่าง 100 คน ฉะนัน้ จะ
แบ่งเป็ นเพศหญิง 50คน และเพศชาย 50คน
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็ นวิธี การเลือกตัวอย่างที่มปี ระสิทธิภาพ
มากกว่าวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึง่ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญนัน้ จะเป็ นการเลือก
ตัวอย่างโดยยึดเอาความสะดวกของผูว้ จิ ยั เป็ นหลัก เป็ นการเลือกตัวอย่างในลักษณะทีบ่ งั เอิญพบผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูล
ได้ ณ เวลานัน้ ผูว้ จิ ยั ไม่ได้กาหนดประชากรหรือวิธเี ลือกไว้ก่อนแล้ว ถึงแม้ขอ้ ดีจะมีความสะดวกสบายในการรวบรวม
ข้อมูล แต่ขอ้ เสียทาให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างอาจไม่นามาใช้ได้ทงั ้ หมด สาหรับการวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า
จะทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณสมบัตติ ามต้องการในจานวนทีเ่ หมาะสม และเป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่
เท่ากัน
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบบสอบถามซึง่ ได้ถูกจัดออกเป็ น 4 ส่วน เพื่อเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเที่ยว
ข้อมูลในส่วนนี้ ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
ปจั จัยสนับสนุน ได้แก่ ประสบการณ์ท่องเทีย่ วชายทะเล ส่วนที1่ จะอยู่ในแบบสอบถามปลายปิ ดซึง่ เป็ นแบบให้เลือก
เพียง1คาตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
ข้อมูลในส่วนนี้สาหรับวัดระดับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด
แม่ราพึง จังหวัดระยองโดยแบ่งเป็ น 3 ด้านได้แก่ สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของร้านค้า และบริการต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบประเมินค่า 5
ตัวเลือก กาหนดให้เลือกแบบ1คาตอบ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
ข้อมูลในส่วนนี้สาหรับวัดระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด
แม่ราพึง จังหวัดระยองโดยแบ่งเป็ น 3 ด้านได้แก่ สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของร้านค้า และบริการต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบประเมินค่า 5
ตัวเลือก กาหนดให้เลือกแบบ1คาตอบ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
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ส่วนที่ 4 ความต้องการและข้อเสนอแนะในการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยอง
ข้อมูลในส่วนนี้เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การปรับปรุงการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ใน3ด้าน ได้แก่ สภาพพื้นที่บริเวณ
ชายหาดและถนน ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า และบริการต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้มีก ารการหาความเที่ย งตรง(Validity) คือ สร้า งแบบสอบถามแล้วน าเสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแก้ไข ตลอดจนเสนอแนะ เพื่อให้แบบสอบถามมีเนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วน รายชื่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านมีดงั นี้
1. ดร.เกศรา สุกเพชร
2. ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล
3. ดร.สุดสันต์ สุทธิพศิ าล
หลังจากนัน้ นาค่ามาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทัง้ นี้ผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3
ท่าน ในแต่ละข้อต้องได้มากกว่า ซึง่ 0.5 ซึง่ หมายความว่าข้อคาถามมีความเทีย่ งตรงในเชิงเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละ
ด้านและครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี้
หลังจากทีห่ าค่าความเทีย่ งตรงแล้ว ได้ทดลองแจกจานวน 30 ชุดเพื่อทาการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมันรายด้
่
านใช้สมั ประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha
์
Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่
า 0.70 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
์
4. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาข้อมูลครัง้ นี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ั ยด้านบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง 100 คน โดยจาแนกตามปจจั
การศึกษา สถานภาพ และปจั จัยสนับสนุน ได้แก่ ประสบการณ์ท่องเทีย่ วชายทะเล จะกาหนดค่าให้อยูใ่ นระดับกลุ่มชัน้
(Nominal Scale) และทาการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา ในรูปของการแจกแจงความถี่ และหาอัตราส่วนร้อยละ
2. ข้อมูลในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม เกีย่ วกับความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
3. ข้อมูลในส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม เกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ข้อมูลของทัง้ ส่วนที่ 2 และ 3 นี้ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบข้อ
คาถามชุดประเมินค่า (Rating Scale) จึงได้ปรับค่าข้อมูลให้อยูใ่ นระดับช่วง (Interval scale) แล้วจึงทาการวิเคราะห์
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณาในรูปของ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลีย่ ของจุดตัดดังนี้ [3]
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)
จานวนชัน้

= 5-1
5

= 0.80.

จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังและพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
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4. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง โดยการตัง้ สมมติฐาน
และใช้สถิตสิ หสัมพันธ์ของ Pearson
ั ยส่วนบุคคลและปจั จัยส่วนสนับสนุนของนักท่องเทีย่ วมีผลให้ความคาดหวังและความพึงพอใจ
5. ศึกษาปจจั
ต่อผลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยองด้วยสมมติฐาน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA
6. เป็ นข้อมูลในส่วนที่ 4 ของแบบสอบถาม เป็ นในเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะในการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างทีม่ าเทีย่ วบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง พบว่าโดยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง
21 - 30 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000– 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่มวี ุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และเรื่องของประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายทะเลโดยส่วนใหญ่
พบว่า มีประสบการณ์มาท่องเทีย่ วชายทะเลบ่อย ๆ คือ 3 ครัง้ ขึน้ ไปต่อปี
2. ความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
ผลการศึกษา ความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่า งต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมสรุปว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาแต่ ละด้านซึ่งมีทงั ้ หมด 3 ด้านได้แก่
สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่างๆ และความปลอดภัยต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ก็พบว่านักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังแต่ละด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
3. ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง พบว่าโดยภาพรวมนักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจของนั กท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างต่อ
การจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกพิจารณาแต่ละ
ด้านซึง่ มีทงั ้ หมด 3 ด้านได้แก่ สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการ
ต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ก็พบว่านักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจแต่ละด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน
4. ความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
สมมติฐาน คือ ความคาดหวังมีค วามสัม พันธ์กบั ความพึงพอใจของนัก ท่องเที่ ย วชาวไทยต่ อการจัด การ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง สามารถสรุปค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานแสดงระดับความคาดหวังและระดับความ
พึงพอใจต่อผลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง พบว่าโดยรวมมีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก และความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง โดยใช้สถิติ Pearson Correlation
การจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
r-value
Sig.
ด้านสภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน
ด้านความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่างๆ

.126

.211

.000

.999

ด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ

.120

.235

รวม

.100

.324

ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยอง โดยใช้ค่าสถิติ Pearson Correlation พบว่า ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุกด้าน โดยทีค่ วาม
คาดหวังไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง จาก
ผลทีอ่ อกมานี้สามารถกล่าวได้ว่าการทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมมากนัน้ ไม่ได้
หมายความว่าจะมีความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมมากด้วยเช่นกัน
สรุปได้ว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัด
ระยองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ดังนัน้ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
5. ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อผล
การจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
5.1 ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ อผลการ
จัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน
สมมติฐานในหัวข้อนี้คอื นักท่องเที่ยวที่มปี จั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยส่วนสนับสนุ นต่างกันมีผลให้
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อผลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังของนักท่อ งเที่ยวชาวไทยต่ อการจัดการสภาพพื้น ที่บริเวณ
ชายหาดและถนนไม่มคี วามแตกต่างกันเมื่อพิจารณาจากปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ น ส่วนในด้านความเป็ น
ระเบียบของร้านค้าและบริการต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยทีม่ อี ายุและรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคาดหวังต่ อ ความเป็ นระเบีย บเรียบร้อยของร้ านค้าและบริการต่ า ง ๆ นัน้ แตกต่ า งกัน ในส่วนของด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอี ายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคาดหวังต่อความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ แตกต่างกัน
5.2 ปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ อผลการ
จัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน
ปจั จัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และปจั จัย
สนั บ สนุ น ได้แ ก่ ประสบการณ์ ท่ อ งเที่ย วชายทะเล เมื่อ พิจ ารณามุ ม มองของควา มพึง พอใจต่ อ ผลการจัด การ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ สภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า และบริการต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ผลการศึกษาพบว่า
เมื่อมาพิจารณาในมุมมองของความพึงพอใจต่อผลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วทีม่ รี ายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพพืน้ ที่
บริเวณชายหาดและถนนแตกต่างกัน
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ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
และประสบการณ์การท่องเทีย่ วทะเล และปจั จัยสนับสนุนต่างกันมีความพึงพอใจในด้านความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
ร้านค้าและบริการต่างๆ และด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักท่องเทีย่ วนัน้ ไม่แตกต่างกัน
6. ความต้องการและข้อเสนอแนะในการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
พบว่านักท่องเทีย่ วชาวไทยส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับการกลับมาเทีย่ วชายหาดแม่ราพึง พบว่าส่วน
ใหญ่จะกลับมาเทีย่ วชายหาดแม่ราพึง มีจานวน 93คน คิดเป็ นร้อยละ 93.0 โดยให้เหตุผลตามลาดับดังนี้ เป็ นหาดที่
เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน เป็ นสถานทีท่ เ่ี หมาะกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของครอบครัว มีรา้ นอาหารเยอะโดยเฉพาะ
อาหารทะเล สด อร่อย ยังคงมีความเป็ นธรรมชาติสูง น้ าทะเลใสสะอาดน่ าเล่น เดินทางใช้ระยะไม่ไกลมากจาก
กรุงเทพฯ และบ้านเกิดเป็ นคนจังหวัดระยอง สาหรับคาตอบทีต่ อบว่าไม่กลับมาเทีย่ วชายหาดแม่ราพึงอีกนัน้ มีจานวน
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0 โดยให้เหตุผลตามลาดับดังนี้ ยังรู้สกึ ถึงความไม่เจริญของชายหาดแม่ราพึงเมื่อเทียบกับ
ชายหาดอื่นแล้ว ถ้ายังปล่อยเฉย เหมือนที่ผ่านมา ก็จะเจอสภาพขยะเต็มชายหาดแม่ราพึง และถ้ายังไม่มคี วาม
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ มากกว่านี้

อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
บริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1. นักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึงจังหวัด
ระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ชายหาดราพึง เป็ นหาดทรายชายทะเลบนแผ่นดินใหญ่ของ
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง มีพน้ื ทรายขาวสะอาดสวยงาม มีความกว้างและยาวมากทีส่ ุดในภาคตะวันออกของไทย อยู่
ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาแหลมหญ้า - หมู่ เ กาะเสม็ด ยาวประมาณ 12 กิโ ลเมตร เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของอ่ า วไทย มี
รูปลักษณะค่อนข้างเปิ ด หาดมีความลาดชันลดหลันกั
่ นตัง้ แต่ทศิ ตะวันตกทีม่ คี วามลาดชันสูง และจะลดน้อยลงจนถึงก้น
อ่า วด้า นตะวันออก ด้านหลัง หาดเป็ น พื้นที่โ ล่ง กว้า งซึ่ง หาดแม่ร าพึง เป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ยวชายทะเลที่มีช ายหาด
ราบเรียบและยาวไกล เป็ นทะเลทีม่ ที ศั นียภาพสวยงาม เป็ นแหล่งธรรมชาติทอ่ี ยู่ใกล้ตวั เมืองระยอง มีเส้นทางคมนาคม
เข้าออกสะดวก เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเล่นน้าทะเลได้ตลอดทัง้ ปี จึงเป็ นแหล่งทีน่ ิยมพักตากอากาศของนักท่องเทีย่ ว
อย่างกว้างขวาง [4] ดังนัน้ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จงึ มีความคาดหวังให้มกี ารจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่
ราพึงในระดับมากเพื่อเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ ยวมากทีส่ ุดซึง่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของเสาวนีย์ กันทะแสน [5] ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่ อการจัดการ
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว : กรณีศกึ ษาหมู่บา้ นรวมมิตร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
ทางการท่องเทีย่ วหมู่บา้ นรวมมิตร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุดมศักดิ ์ แนว
จิตร [6] ได้ศกึ ษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว ต่อการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อ การท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ : กรณีอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ นผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมอุทยานฯด้านพืน้ ที่ และการมีสว่ นร่วมในระดับมาก
2. นักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยองใน
ระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึน้ เมื่อได้รบั การตอบสนองในที่สงิ่ ที่ต้องการซึ่งปจั จุบนั พบว่า
ชายหาดแม่ราพึงไม่มคี วามสวยงามดังเช่นในอดีตเนื่องจากนักท่องเทีย่ วนิยมมาพักผ่อนและรับประทานอาหารบริเวณ
ชายหาดและสร้างความสกปรกเอาไว้หลังจากทีเ่ ดินทางกลับมาแล้ว ผูป้ ระกอบการไม่มรี ะบบบาบัดน้ าเสียละการดูแล
รักษาความสะอาดทีด่ นี กั จึงมักจะเห็นกองขยะอยู่ทวไป
ั ่ นอกจากนี้การรุกล้าชายหาดก็ยงั มีปรากฏอยู่เสมอ การจัดการ
วางผังบริเวณชายหาด ไม่มแี ผนในการจัดใช้พน้ื ทีเ่ พื่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ทีป่ รากฏอยู่เป็ นเพียงการอานวย
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ความสะดวกให้นัก ท่ อ งเที่ย วเข้า มายัง ชายหาดให้ม ากเท่ า นัน้ ท าให้นัก ท่ อ งเที่ย วมีค วามพึง พอใจต่ อ การจัด การ
สภาพแวดล้อมในบริเวณชายหาดแม่ราพึงในระดับปานกลางซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์ [7]
ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณหาดบางแสน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมหาดบางแสนในระดับปานกลาง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณ
ชายหาดแม่ร าพึง จัง หวัด ระยอง พบว่ า ไม่ มีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ในทุ ก ด้า น โดยที่ค วามคาดหวัง ไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ทัง้ 3ด้าน ซึง่ กล่าว
ได้ว่าการทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมมากนัน้ ไม่ได้หมายความว่าจะมีความพึง
พอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมมากด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้เนื่องมาจาก ก่อนการมาเทีย่ วชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง
นัก ท่ อ งเที่ย วจะมีค วามคาดหวัง ต่ อ การจัด กาสภาพแวดล้อ มชายหาดแม่ ร าพึง ที่แ ตกต่ า งกัน ไปตามเหตุ ผ ลและ
ประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายทะเลของแต่ละคน แต่เมื่อได้มาเทีย่ วทีช่ ายหาดแม่ราพึงแล้ว ความคาดหวังเหล่านัน้ ก็
ได้ร ับ การตอบสนอง จึง ส่ ง ผลท าให้เ กิด ความพึง พอใจมากน้ อ ยแตกต่ า งกัน ไป นัน้ แสดงให้เ ห็น ว่ า การจัด การ
สภาพแวดล้อมชายหาดแม่ราพึงนัน้ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ และทาให้นักท่องเทีย่ วเกิด
ความพึงพอใจขึน้ ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใจของวิรุฬ พรรณเทวี [8] กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ น
ความรูส้ กึ ภายในจิตใจของมนุ ษย์ทไ่ี ม่เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอย่า งไร
ถ้าคาดหวังหรือมีความตัง้ ใจมากและได้รบั การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรือไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รบั การตอบสนองตามทีค่ าดหวังไว้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สิง่ ทีต่ งั ้ ใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
สอดคล้องกันในเรื่องของความสัมพัน ธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความคาดหวังกับ Kolter (n.d. : 199-205 อ้างถึงใน
สรินนา หลาประเสริฐ) [9] ซึง่ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรูส้ กึ ของบุคคลนัน้ เป็ นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลทีไ่ ด้รบั รูจ้ ากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลนัน้ ๆ ดังนัน้ ระดับความพึงพอใจจะ
สัมพันธ์กบั ความแตกต่างระหว่างผลที่ได้รบั รู้กบั ความคาดหวัง นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงความพอใจใน 3 ระดับ
อย่างกว้าง ๆ คือ
1. ถ้าผลทีไ่ ด้รบั รูต้ ่ากว่าหรือน้อยกว่าความคาดหวัง นักท่องเทีย่ วผูน้ นั ้ จะรูส้ กึ ไม่พอใจ
2. ถ้าผลทีไ่ ด้รบั รูเ้ ทียบเท่ากับความคาดหวัง นักท่องเทีย่ วผูน้ นั ้ จะรูส้ กึ หรือพอใจ
3. ถ้าผลทีไ่ ด้รบั รูส้ งู กว่าหรือมากกว่าความคาดหวัง นักท่องเทีย่ วผูน้ นั ้ จะรูส้ กึ ยินดีหรือพอใจมาก
จากการผลการเก็บข้อมูลในส่วนของความคาดหวังและความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาถึงค่าคะแนนเฉลีย่ และค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานแสดงระดับความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด
แม่ราพึง จังหวัดระยอง ทาให้พบว่าโดยรวมมีความคาดหวังอยู่ในระดับทีม่ าก และความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาโดยใช้ค่าสถิติ Pearson Correlationสามารถสรุปได้เห็นชัดเจนขึน้ ว่า ความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยองไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ซึง่ จะเห็นได้ว่าการ
จัดการสภาพแวดล้อมทัง้ 3ด้าน มีความพึงพอใจทีล่ ดลงจากความคาดหวังทัง้ 3ด้านเลย ซึง่ ตรงนี้เป็ นประเด็นทีน่ ่ าสนใจ
ว่าการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง ทัง้ 3นัน้ อาจเกิดจากองค์ประกอบด้านการจัดการที่
สร้างความไม่พงึ พอใจแก่นกั ท่องเทีย่ วเท่าทีค่ วรหรือยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วได้อย่าง
เต็ม ที่ ในด้านสภาพพื้นที่บ ริเ วณชายหาดและถนน เช่น ความเพียงพอของถังขยะ การจัด การดูแลขยะบริเวณ
ชายหาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของการจัดเรียงถังขยะ อาจจะยังไม่มมี ากพอหรือดีเท่าทีค่ วร ในด้านความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบของห้องน้ า ห้องอาบน้ า บริเวณชายหาดแม่ราพึง
ซึง่ มีจานวนน้อยมากและเรื่องของความสะอาดไม่ดเี ท่าทีค่ วร ในด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เช่น ในเรื่อง
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ของความสะดวกในการแจ้งเหตุ ร้ายฉุ กเฉินบริเวณชายหาดแม่ราพึง ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจยังไม่ได้รบั ความสะดวก
รวดเร็วเท่าทีค่ วร เป็ นต้น
4. ความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ น อันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส และประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายหาดต่อความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยต่อผลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง มีดงั ต่อไปนี้
4.1 ความคาดหวังเมื่อเปรียบเทียบกับปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุน
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นกับความคาดหวังต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เป็ นรายด้าน พบว่า ความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านสภาพพื้นที่บริเวณชายหาดและถนน เมื่อจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด สถานภาพสมรสและปจั จัยสนับสนุ น ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายทะเล พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังให้การจัดการสภาพแวดล้ อมบริเวณชายหาด
แม่ ร าพึง ด้า นสภาพพื้น ที่บ ริเ วณชายหาดและถนนให้เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกันคือ มีก ารจัด การให้มีค วามสะอาด
เรียบร้อย มีความร่มรื่น มีระบบการจัดการขยะที่มีมาตรฐานสามารถลดปริมาณขยะได้จริง ซึ่งไม่ว่านักท่องเที่ยว
เหล่านัน้ จะมีความแตกต่างกันในด้านปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นหรือไม่แต่กม็ คี วามคาดหวังทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวนีย์ กันทะแสน [5] ได้ศกึ ษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว : กรณีศกึ ษาหมู่บา้ นรวมมิตร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบว่าปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อายุ และภูมภิ าคที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วหมู่บ้านรวมมิตร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัลลิกา เกือ้ ปญั ญา [10] ได้ศกึ ษาความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้ง ผลการศึกษา
พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วในด้านอายุ อาชีพ และภูมลิ าเนาทีแ่ ตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ ว หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งไม่แตกต่างกัน
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นกับความคาดหวังต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เป็ นรายด้าน พบว่า ความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่าง ๆ เมื่อจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษาขัน้ สูงสุด สถานภาพสมรสและปจั จัยสนับสนุ น ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายทะเล พบว่าไม่มคี วาม
แตกต่างกันในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุและรายได้ต่อเดือนต่า งกันมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมด้าน
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่าง ๆ แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า ความคาดหวัง เป็ นสภาวะทางจิต
ซึ่งเป็ นความรู้สกึ นึกคิดหรือเป็ นความคิดเห็นอย่างมีวจิ ารณญาณของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณ์ ล่วงหน้าต่ อ
บางอย่างว่าควรจะมี ควรจะเป็ นหรือควรจะเกิดขึน้ เพราะคนเราต่างมีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน พฤติกรรม
ทางสังคมของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปด้วย (Getzels และคณะ) [11] และ (Oxford University) [12] ดังนัน้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่ างกันจึงมีความคาดหวังต่ อการจัดการสภาพแวดล้อมด้านความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของร้านค้าและบริการต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐนรี สมิตร [13] ศึกษางานวิจยั เรื่องความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผล
การศึกษาพบว่านักท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่วงอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์ ด้านชุมชนสีเขียว
แตกต่างกัน
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุ นกับความคาดหวังต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เป็ นรายด้าน พบว่า ความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยต่ อชีวิตและทรัพย์สนิ เมื่อจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด
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สถานภาพสมรสและปจั จัยสนับสนุน ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายทะเล พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันในขณะที่
นักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของปุณยวีร์ ศรีรตั น์ [14] ศึกษางานวิจยั เรื่องความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มตี ่อกิจกรรมท่องเที่ยวทัวไทยกั
่
บการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) กรณีศกึ ษาเส้นทางท่องเทีย่ วแบบเช้าไป-เย็นกลับ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ อาชีพ รายได้และ
สถานภาพสมรสต่ างกันมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่ อกิจกรรมท่อ งเที่ยวทัวไทยแตกต่
่
างกันและยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุณี เพียรงาม [15] ศึกษาวิจยั เรื่องความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วชาวออสเตรียในการมาท่องเทีย่ วใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่านักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุ อาชีพ รายได้ต่างกันกันมีความคาดหวังด้านความปลอดภัยต่อ
การมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยแตกต่างกัน
4.2 ความพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยสนับสนุน
การศึก ษาความแตกต่ า งระหว่ า งป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลและป จั จัย สนับ สนุ น กับ ความพึง พอใจต่ อ การจัด การ
สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านสภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน เมื่อจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาขัน้
สูงสุด สถานภาพสมรสและปจั จัยสนับสนุ น ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเที่ยวชายทะเล พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน
ในขณะทีก่ ลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมด้านสภาพพืน้ ที่ บริเวณชายหาด
และถนนแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ภายในจิตใจของมนุษย์ทไ่ี ม่เหมือนกัน ขึน้ อยู่กบั แต่ละ
บุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตัง้ ใจมากและได้รบั การตอบสนองด้วยดีจะ
มีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รบั การตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สิง่ ทีต่ งั ้ ใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย (วิรุฬ พรรณเทวี ) [8] ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
รัชฎา โพธิสุนทร [16] ศึกษางานวิจยั เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยต่อการเดินทางมาท่องเทีย่ วเมือง
พัทยา จ.ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนแตกต่ างกันจะมีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเทีย่ วเมืองพัทยาแตกต่างกัน
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลการศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัย
สนับสนุ นกับความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เป็ นรายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมด้านความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้า นค้าและบริการต่าง ๆ เมื่อจาแนก
ตามปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด สถานภาพสมรสและปจั จัย
สนับสนุ น ได้แก่ ประสบการณ์การท่องเที่ยวชายทะเล พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอาจกล่าวร้านค้าและบริการที่เปิ ด
ให้บริการในบริเวณชายหาดแม่ราพึงอาจไม่ใช่ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญซึ่งการเลือกเข้ามาท่องเทีย่ วใน
ชายหาดแม่ราพึงวัตถุ ประสงค์หลักคือความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
มัลลิกา เกือ้ ปญั ญา [10] ได้ศกึ ษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมใน
แหล่งท่องเทีย่ ว หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้ง ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วในด้านอายุ อาชีพ และ
ภูมิลาเนาที่แตกต่ างกันมีความพึงพอใจต่ อการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งไม่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิง่ อานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคไม่แตกต่าง
กัน
การศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลการศึกษาความแตกต่างระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัย
สนับสนุ นกับความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดแม่ราพึง จังหวัดระยอง เป็ นรายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เมื่อจาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด สถานภาพสมรสและปจั จัยสนับสนุ น ได้แก่
ประสบการณ์การท่องเทีย่ วชายทะเล พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุรยิ าวุธ หนูจกั ร [17]
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ศึกษางานวิจยั เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มอี ายุ รายได้ ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่ อฟาร์มจระเข้และสวนสั ตว์สมุทรปราการไม่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด
แม่ราพึงควรให้ความสาคัญในการฟื้ นฟูสภาพพืน้ ทีบ่ ริเวณชายหาดและถนน โดยเฉพาะการจัดการเรื่องขยะในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้า และบริการต่างๆ ให้มคี วามเป็ นระเบียบและมีการออก
กฎระเบีย บควบคุ ม ราคาสิน ค้า ให้เ หมาะสมกับ คุ ณภาพของสิน ค้า และบริก ารที่ลูก ค้า จะได้ร ับ ตลอดจนมีก ารให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของนักท่องเทีย่ วด้วยการเพิม่ กาลังเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้นกั ท่องเทีย่ ว
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณซึง่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วที่
หาดแม่ราพึงซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้เป็ นข้อมูลในลักษณะของความคาดหวังและความพึงพอใจทีน่ ักท่องเทีย่ วต้องการทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็ นรูปธรรมและสามารถนาไปใช้แก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ยว
ชายหาดแม่ราพึงจึงควรศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพมีการสัม ภาษณ์ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเทีย่ วชายหาดแม่ราพึงโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือในการวิจยั
2) การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อนาผล
การศึกษาทีไ่ ด้จากแหล่งท่องเทีย่ วแต่ละทีม่ าวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสียเพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วให้มคี วามยังยื
่ นมากยิง่ ขึน้
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ระดับการรับรู้ของคนในพื้นที่ จงั หวัดสมุทรสาครและนักท่ องเที่ ยวต่ อทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ระดับการรับรูข้ องคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครและนักท่องเทีย่ วต่อทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
จัง หวัด สมุ ท รสาคร มีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการนํ า เสนอบทความ คือ เพื่อ ศึก ษาระดับ การรับ รู้ข องคนในพื้น ที่จ ัง หวัด
สมุทรสาครและนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว
จํานวน 120 คน กลุ่มผูน้ ําชุมชน จํานวน 15 คน และกลุ่มผูป้ ระกอบการ จํานวน 38 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็ น
เครื่องมือในการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับนักท่องเที่ยว สอบถามเกี่ยวกับความ
คาดหวังและการรับรูจ้ ริงทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร ชุดที่ 2 สําหรับผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ สอบถาม
เกีย่ วกับความคาดหวัง และการรับรูจ้ ริงในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลแบบสอบถามเกีย่ วกับความคาดหวัง และการรับรูจ้ ริงทีม่ ตี ่อทรัพยากรการท่องเทีย่ วจังหวัด
สมุทรสาครกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ ว และ เก็บแบบสอบถามเกีย่ วกับความคาดหวัง และการรับรูจ้ ริงในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดสมุทรสาครกับกลุ่มตัวอย่างผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ หลังจากนัน้ ทําการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเทีย่ วจาก
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ และนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มเี หตุผลในการเดินทางท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร คือ ใกล้บา้ น
การต้องการพักผ่อนหย่อนใจ และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว ตามลําดับ ส่วนคาดหวังและการรับรูจ้ ริงเกีย่ วกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ มี
ความคาดหวังเกีย่ วกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ และการรับรูจ้ ริงเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: การรับรู้ ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
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Abstract

The study on the perception level of people in Samut Sakhon Province and tourists toward tourism
resources aims to present the article and find out the perception of people in Samut Sakhon Province and
tourists toward the tourism resources in Samut Sakhon Province. The sample includes 120 tourists, 15
people from the community leaders and 38 people from the entrepreneurs. Questionnaires have been used
as a research tool. The questionnaires have been divided into two sets: Set 1 for the tourists, asking about
their expectation and real perception toward the tourism in Samut Sakhon Province. Set 2 for the community
leaders and the entrepreneurs, asking about their expectation and real perception toward the management of
the tourist attractions in Samut Sakhon Province. The research method comprises data collection, distributing
questionnaires asking about the expectation and real perception toward the tourism in Samut Sakhon
Province from the sample group of tourists. In addition, the questionnaires have been distributed to ask about
the expectation and real perception toward the management of the tourist attractions in Samut Sakhon
Province from the sample group of people and people from the private sector. After that, the data have been
analyzed by means of percentage, mean and standard deviation. According to the study, most of the tourists
are from Bangkok, and their main reason for traveling is that Samut Sakhon is near their homes, and they
want to relax. Meanwhile, the expectation and real perception toward the tourism in Samut Sakhon Province
is at high level. The community leaders and the entrepreneurs have a highest level of expectation toward the
management of the tourist attractions. However, their real perception toward the management of the tourist
attractions is at high level.
Key words: Perception, tourism resources

บทนํา

จากการศึกษาข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทําให้ทราบว่าปี พ.ศ. 2503 มีจํานวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ 81,340 คน สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยถึง 196 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2546 มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ ว
ประเทศไทย 10 ล้านคน สามารถสร้า งรายได้ให้กบั ประเทศไทยถึง 309,300 ล้านบาท [1] และด้วยเหตุ ผลที่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้เป็ นอันดับต้นๆ ทําให้รฐั บาลหันมาสนใจและให้การ
สนับสนุ นการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวจะเป็ นทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ แต่การท่องเทีย่ วก็เป็ นอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมา ไม่อยู่นิ่ง หากขาดการวางแผนและการจัดการทีด่ ี
ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วต่างๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ [7] ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้ทําการแบ่งกลุ่ม
จังหวัด และผลักดันให้เกิดนโยบายต่างๆ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วให้เกิดความสอดคล้องในแต่ละ
พืน้ ที่ โดยแต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีการวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดของแต่ละกลุ่มขึน้ มา ซึง่ ได้มกี ารเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติดว้ ย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2557 – 2560 เป็ นแผนทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มจังหวัด โดยนําเอานโยบาย
ั่
ของรัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ที่เน้นการฟื้ นฟูทรัพยากรชายฝงทะเล
ด้านการท่องเที่ยวที่เน้นการ
เข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว และการเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วมาเป็ นแม่แบบในการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด [9] โดย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ทัง้ 4 จังหวัดมีความใกล้เคียงกันมาก ทัง้ ทางด้านภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม
[5] ในด้า นศัก ยภาพทางการท่ อ งเที่ย วของทัง้ 4 จัง หวัด ถือ ได้ว่ า อยู่ใ นเกณฑ์ดี เนื่ อ งจากการมีพ้ืน ฐานของ
883

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรด้านวิถชี ุมชน ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ซึง่ เป็ นการดึงดูดใจให้นักท่องเทีย่ วเดินทางมา
ท่องเทีย่ วอยู่เสมอแม้ว่าตัวกลุ่มจังหวัดจะเรียกได้ว่ามีศกั ยภาพทางการท่องเทีย่ วทีด่ ี แต่เมื่อมีการแยกข้อมูลตามราย
จังหวัดแล้ว ทําให้ทราบถึงความแตกต่ างของแต่ ละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร กับจังหวัดอื่นๆ ในด้าน
นักท่องเทีย่ วและด้านรายได้ทางการท่องเทีย่ ว โดยในปี 2552 มีนักท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรจี ํานวน 3,919,908 คน
มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว 9,492.89 ล้านบาท จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์มนี ักท่องเทีย่ วจํานวน 2,227,096 คน มีรายได้
จากการท่องเที่ยว 9,188.19 ล้านบาท จังหวัดสมุทรสงครามมีนักท่องเที่ยวจํานวน 586,164 คน มีรายได้จากการ
ท่องเทีย่ ว 466.85 ล้านบาท และจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนนักท่องเทีย่ ว 514,708 คน มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว
438.93 ล้านบาท ในปี 2553 มีนักท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบุรจี ํานวน 4,543,673 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว
8,216.12 ล้านบาท จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์มนี กั ท่องเทีย่ วจํานวน 2,448,176 คน มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว 10,580.56
ล้านบาท จังหวัดสมุทรสงครามมีนักท่องเทีย่ วจํานวน 716,893 คน มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว 566.16 ล้านบาท และ
จังหวัดสมุทรสาครมีจาํ นวนนักท่องเทีย่ ว 448,332 คน มีรายได้จากการท่องเทีย่ ว 402.74 ล้านบาท [9] ผลสรุปทางด้าน
นักท่องเทีย่ วและด้านรายได้ของกลุ่มจังหวัด ทําให้ทราบว่า ในปี 2552 จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นจังหวัดทีม่ นี ักท่องเทีย่ ว
และรายได้จากการท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ุดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 และยังลดลงอีกในปี 2553 ซึง่ แตกต่างจาก
จัง หวัด ประจวบคีรีข ัน ธ์ท่ีมีร ายได้ม ากที่สุ ด ทัง้ ที่อ ยู่ ก ลุ่ ม จัง หวัด เดีย วกัน แต่ ก ลับ มีค วามแตกต่ า งเรื่อ งจํ า นวน
นักท่องเที่ยว และรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ทงั ้ 4 จังหวัด ยังมีการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ี
มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเหมือนกันอีกด้วย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นรายได้จากการท่องเทีย่ วและเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วให้มคี วามสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และของจังหวัดสมุทรสาครเองด้วย จึง
ควรมีการศึกษาถึงระดับการรับรูข้ องประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเพิม่ ศักยภาพ
ทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของจังหวัดสมุทรสาคร
ยิง่ ขึน้ เพราะในการสร้างรายได้ทางการท่องเทีย่ วให้เพิม่ ขึน้ นัน้ นอกจากจะมีทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีด่ แี ล้ว ยัง
ต้องอาศัย กลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวที่มีประสิท ธิภ าพด้ว ย และกลยุท ธ์ทางการท่อ งเที่ยวจะมีป ระสิทธิภาพที่ดีไ ด้
จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลในด้านต่างๆมาคอยสนับสนุน และข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นบ่งชีว้ ่า ทิศทางของกลยุทธ์ทางการท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดสมุทรสาคร ควรเป็ นอย่างไร เพราะถึงแม้จะอยู่กลุ่มจังหวัดเดียวกัน แต่ในแต่ละพืน้ ทีแ่ ต่ละจังหวัดจะมีความ
แตกต่างกัน จึงไม่อาจใช้กลยุทธ์ทางการท่องเทีย่ วทีเ่ หมือนกันในการพัฒนาการท่องเทีย่ วของทัง้ กลุ่มจังหวัดได้
ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาถึงระดับการรับรูข้ องคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครและนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อทรัพยากร
การท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ทราบถึงระดับการรับรูท้ เ่ี กิดว่านักท่องเทีย่ ว และประชาชนในพืน้ ทีว่ ่ามีระดับ
ความคาดหวังและการรับรูท้ ม่ี ตี ่อทรัพยากรการท่องเทีย่ วของจังหวัดอย่างไร ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งในการ
นําไปใช้ประโยชน์ในครัง้ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูข้ องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วจังหวัด
สมุทรสาคร

วิ ธีการศึกษา

สําหรับบทความ เรื่องระดับการรับรูข้ องคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครและนักท่องเทีย่ วต่อทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาครมีวตั ถุประสงค์ของบทความดังนี้
วัต ถุป ระสงค์ที่ ศึ ก ษา คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การรับ รู้ ข องประชาชนในจัง หวัด สมุ ท รสาครและ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มี 2 กลุ่ม คือ 1) นักท่องเทีย่ วที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 2) ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นําชุมชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการ
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ท่องเทีย่ ว โดยใช้วธิ เี ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ ว ได้ใช้
การคํานวณจากแนวความคิดของ Cohen [11] ซึง่ คํานวณได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 117 คน แต่เพื่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ วจํานวนทัง้ หมด 120 คน กําหนดค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ท่ี 95% และกําหนดค่า
ความคาดเคลื่อนอยู่ท่ี 5%
สําหรับประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ ประกอบด้วย ผูน้ ําชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน 1 คน รองประธานชุมชน 1 คน
และชาวบ้านผูเ้ ป็ นผูป้ ระสานงาน 3 คน ของทัง้ 3 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบ้านไร่เจริญผล ชุมชนตําบลเจ็ดริว้ และ ชุมชน
ตําบลหนองสองห้อง รวมทัง้ สิน้ 15 คน และผูป้ ระกอบการ ได้แก่ ธุรกิจทีพ่ กั แรมมีจํานวน 16 แห่ง ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม มีจาํ นวน 14 แห่ง และธุรกิจสินค้าทีร่ ะลึก มีจํานวน 8 แห่ง รวมทัง้ หมด 38 แห่ง ซึง่ เลือกสุ่มตัวอย่างมาแห่ง
ละ 1 คน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 38 คน โดยใช้วธิ เี ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. เครื่อ งมือ การวิจ ัย ใช้แ บบสอบถามเรื่อ งระดับ การรับ รู้เ กี่ย วกับ ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย วของจัง หวัด
สมุทรสาคร สําหรับนักท่องเทีย่ ว ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
3. การทดสอบเครื่องมือ มีการทดสอบด้านเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั แบบสอบถาม โดยพิจารณาเป็ นรายข้อ เรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้
อง (Index of Item
์
– Objective Congruence: IOC) ซึง่ ใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการทดสอบจํานวน 3 ท่าน ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.87
หลังจากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งกับกลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ได้ความเทีย่ งตรงเท่ากับ 0.83 ก่อน
นํามาใช้ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจริง
4. การเก็บ รวมรวบข้อ มูล นํ า แบบสอบถาม ดํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ย วกับ ระดับ การรับ รู้ข อง
นักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาครและการรับรูข้ องผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัดสมุทรสาคร
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้วจิ ยั นํ าข้อมูลที่ได้ มาจัดระเบียบ และจัดกลุ่มข้อมูล แล้วป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม
สําเร็จรูป หลังจากนัน้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และผลที่ได้นํามาแปล
ความหมาย เพื่อหาข้อสรุปเรื่อง ระดับการรับรู้ของคนในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาครและนักท่องเที่ยวต่อทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร

ผลการศึกษา

1. นักท่องเที่ยว
1.1 ข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเทีย่ วผูต้ อบแบบสอบถาม
ในการศึก ษา เรื่อ ง ระดับ การรับ รู้ข องคนในพื้น ที่จ ัง หวัด สมุ ท รสาครและนัก ท่ องเที่ย วต่ อ ทรัพ ยากรการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร ของนักท่องเทีย่ ว ทัง้ 120 คน สามารถสรุปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ ว
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จํานวน(ราย)
1. เพศ
หญิง
72
ชาย
48
รวม
120
2. อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 51 ปี ขน้ึ ไป
รวม
3. การศึกษา
ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รวม
5. อาชีพ
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
รับจ้างทัวไป
่
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
รวม
6. เดิ นทางมาจากจังหวัด
กรุงเทพมหานครฯ
กําแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
ตรัง
ตาก

ร้อยละ (%)
60.0
40.0
100

22
64
18
14
2
120

18.3
53.3
15.00
11.7
1.7
100

45
69
6
120

37.5
57.5
5
100

47
32
20
21
120

39.1
26.7
16.7
17.5
100

15
8
37
8
34
18
120

12.5
6.7
30.8
6.7
28.3
15
100

44
2
6
3
2

36.7
4.2
5
2.5
1.7

886

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
นครนายก
นครปฐม
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
ประจวบคิรขี นั ธ์
พิษณุโลก
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สุรนิ ทร์
อุดรธานี
อุทยั ธานี
รวม
7. เหตุผลที่เลือกเดิ นทาง
ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
ต้องการพักผ่อน
ใกล้บา้ น
ศึกษาธรรมชาติ
ทําธุรกิจ
ประชุมสัมมนา
เยีย่ มญาติ
เป็ นทางผ่านกลับบ้าน (อื่นๆ)
ทําบุญ (อื่นๆ)
รวม

จํานวน(ราย)
3
10
3
3
5
5
4
7
4
7
5
3
2
2
120

ร้อยละ (%)
2.5
8.3
2.5
2.5
4.2
4.2
3.3
5.8
3.3
5.8
4.2
2.5
1.7
1.7
100

21
34
57
15
9
0
12
20
17
185

11.35
18.38
30.81
8.11
4.86
0
6.49
10.81
9.19
100

จากตารางที่ 1.1 การศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 120 คน
พบว่า นักท่องเทีย่ วเป็ นเพศ หญิง ถึง 60% ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 21-30 ปี มากกว่า 65% มีรายได้ต่ํากว่า 15,000
บาท มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ถึง 57.5% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จังหวัดทีน่ ิยม
เดินทางมาท่อ งเที่ยวจังหวัด สมุทรสาคร คือ นักท่ องเที่ย วจากจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ นครปฐม เพชรบุ รี และ
สมุทรปราการ ตามลําดับ ซึ่งเหตุ ผลส่วนใหญ่ ท่นี ักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร คือ ใกล้บ้าน
ต้องการพักผ่อน และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว ตามลําดับ
1.2 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวังทีม่ ตี ่อทรัพยากรการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
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ตารางที่ 1.2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัด
ระดับความสําคัญ
สมุทรสาคร
S.D.
มีความ
�
𝒙
คาดหวัง
1. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
4.36
0.49
มากที่สุด
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร
- การเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาครมีความสะดวกทัง้ ขาไปและขา
กลับ
- การให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วของเจ้าหน้าทีใ่ นการแนะนําเส้นทาง แหล่ง
ทีพ่ กั และสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
- มีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ ว และงานเทศกาลต่างๆทีจ่ ดั ขึน้
ตามสือ่ โฆษณาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2. ด้านการมีทพ่ี กั รองรับนักท่องเทีย่ ว
- มีทพ่ี กั ทีส่ ะอาด ราคาเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ
3. ด้านแหล่งท่องเทีย่ ว
- มีขอ้ มูลและความรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เช่น ความเชื่อของชุมชนท้องถิน่
- แหล่งประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรม มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื่อชาติของคนในท้องถิน่
- การดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะกับการ
ท่องเทีย่ ว
- เทศกาล และงานประเพณี มีความหลากหลาย และความน่าสนใจทีจ่ ะ
ท่องเทีย่ ว
- การประกอบอาชีพของคนในท้องถิน่ มีสว่ นช่วยส่งเสริมให้แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติมคี วามน่าสนใจทีจ่ ะมาเทีย่ ว เช่น การรับจ้างพายเรือชมหิง่ ห้อย
- สถานทีท่ ่องเทีย่ วมีการดูแลรักษาความสะอาด ไม่มขี ยะ
4. ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
- ชุมชนมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายในการเสนอนักท่องเทีย่ ว
- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมกี ารดูแลให้เหมาะสมกับการศึกษาธรรมชาติ
5. ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด
- อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป มีราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
- ผูป้ ระกอบการต่างๆทีอ่ ยู่บริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว มีอธั ยาศัยทีด่ ี ไม่เอาเปรียบ
นักท่องเทีย่ ว
- หน่วยงานรัฐจัดให้มกี ารบริการสิง่ สาธารณูปโภคอย่างครบครัน เช่น
โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้องสุขา เป็ นต้น แก่นกั ท่องเทีย่ ว
รวม
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ระดับความสําคัญ
S.D.
มีความ
�
𝒙
คาดหวัง
4.29
0.51
มากทีส่ ดุ
4.43

0.50

มากทีส่ ดุ

4.38

0.45

มากทีส่ ดุ

4.01
4.01
4.14
4.23
4.14

0.38
0.38
0.38
0.48
0.39

มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก

3.82

0.29

มาก

4.22

0.49

มากทีส่ ดุ

4.15

0.37

มาก

4.27
4.10
3.90
4.30
4.35
4.58
4.30

0.26
0.45
0.43
0.56
0.39
0.34
0.47

มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มากที่สุด
มากทีส่ ดุ
มาก

4.18

0.37

มาก

4.19

0.42

มาก

จากตารางที่ 1.2 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามระดับความสําคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคาดหวัง ในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการมีท่พี กั รองรับ
นักท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ดุ
1.3 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูจ้ ริงทีม่ ตี ่อทรัพยากรการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ตารางที่ 1.3 แสดงค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับ รู้จ ริงที่ท่มี ีต่อ ทรัพยากรการท่อ งเที่ย วของ
นักท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร
การรับรูจ้ ริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
ระดับความสําคัญ
จังหวัดสมุทรสาคร
S.D.
มีความ
�
𝒙
คาดหวัง
1. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
3.61
0.46
มาก
- การเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาครมีความสะดวกทัง้ ขาไป
และขากลับ

3.79

0.43

มาก

- การให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วของเจ้าหน้าทีใ่ นการแนะนํา
เส้นทาง แหล่งทีพ่ กั และสถานทีท่ ่องเทีย่ ว

3.65

0.47

มาก

- มีการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ ว และงานเทศกาลต่างๆที่
จัดขึน้ ตามสือ่ โฆษณาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2. ด้านทีพ่ กั รองรับนักท่องเทีย่ ว

3.38

0.47

ปานกลาง

3.40

0.47

ปานกลาง

- มีทพ่ี กั ทีส่ ะอาด ราคาเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ
3. ด้านแหล่งท่องเทีย่ ว

3.40
3.73

0.47
0.41

ปานกลาง
มาก

- มีขอ้ มูลและความรูเ้ กีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เช่น ความเชื่อของ
ชุมชนท้องถิน่
- แหล่งประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรม มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื่อชาติของคนในท้องถิน่
- การดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะ
กับการท่องเทีย่ ว
- เทศกาล และงานประเพณี มีความหลากหลาย และความน่าสนใจทีจ่ ะ
ท่องเทีย่ ว
- การประกอบอาชีพของคนในท้องถิน่ มีสว่ นช่วยส่งเสริมให้แหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติมคี วามน่าสนใจทีจ่ ะมาเทีย่ ว เช่น การรับจ้าง
พายเรือชมหิง่ ห้อย
- สถานทีท่ ่องเทีย่ วมีการดูแลรักษาความสะอาด ไม่มขี ยะ
4. ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว

4.00

0.37

มาก

3.66

0.43

มาก

3.76

0.37

มาก

3.68

0.50

มาก

3.57

0.39

มาก

3.72
3.78

0.37
0.44

มาก
มาก

- ชุมชนมีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายในการเสนอนักท่องเทีย่ ว
- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมกี ารดูแลให้เหมาะสมกับการศึกษา
ธรรมชาติ

3.93
3.64

0.44
0.44

มาก
มาก
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การรับรูจ้ ริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร
5. ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด
- อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป มีราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า
การรับรูจ้ ริงของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร

3.88
4.25

ระดับความสําคัญ
S.D.
มีความ
คาดหวัง
0.46
มาก
0.38
มากทีส่ ดุ

- ผูป้ ระกอบการต่างๆทีอ่ ยู่บริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว มีอธั ยาศัยทีด่ ี ไม่เอา
เปรียบนักท่องเทีย่ ว
- หน่วยงานรัฐจัดให้มกี ารบริการสิง่ สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ เช่น
โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้องสุขา เป็ นต้น แก่นกั ท่องเทีย่ ว
รวม

�
𝒙

3.56

ระดับความสําคัญ
S.D.
มีความ
คาดหวัง
0.53
มาก

�
𝒙

3.83

0.47

มาก

3.68

0.45

มาก

จากตารางที่ 1.3 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับระดับการรับรูจ้ ริงของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับความสําคัญ พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรูใ้ น
ด้านการบริการเบ็ดเตล็ดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ด้านแหล่งท่องเทีย่ ว ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ตามลําดับ และด้านทีพ่ กั แรมแห่งท่องเทีย่ วมีระดับการรับรูน้ ้อยทีส่ ดุ
2. ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ
2.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
น้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการทีต่ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จํานวน(ราย)
ร้อยละ (%)
1.เพศ
หญิง
30
56.6
ชาย
13
43.4
รวม
53
100
2. อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
0
0
21 - 30 ปี
17
32.0
31 – 40 ปี
25
47.2
41 – 50 ปี
9
17.0
มากกว่า 51 ปี ขน้ึ ไป
2
3.8
รวม
53
100
3. การศึกษา
ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
9
17.0
ปริญญาตรี
32
60.4
890

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. รายได้
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
รวม

จํานวน(ราย)
12
53

ร้อยละ (%)
22.6
100

4
32
12
5
53

7.6
60.4
22.6
9.4
100

จากตารางที่ 2.1 การศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูน้ ําชุมชน 15 คน และผูป้ ระกอบการ 38 คน รวม
ทัง้ สิน้ 53 คน พบว่า ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ เป็ นเพศ หญิง ถึง 56.65% ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 31-40 ปี มาก
กว่า 60% มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และ มี 68% มีรายได้ในช่วงตํ่ากว่า 10,000 - 15,000 บาทต่อเดือน
2.2 การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวังทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วของผูน้ ําชุมชน และ
ผูป้ ระกอบการ
ตารางที่ 2.2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการทีม่ ตี ่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร
ความคาดหวังของผูน้ ําชุมชนและผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริหาร
ระดับความสําคัญ
จัดการทรัพยากรการเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
S.D.
มีความ
�
𝒙
คาดหวัง
1. ด้านการจัดการทรัพยากรและวัฒนธรรม
4.32
0.41
มากที่สุด
- คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเทีย่ วและเอกลักษณ์แหล่ง
4.38
0.40
มากทีส่ ดุ
ท่องเทีย่ วของตน
- มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสม
4.26
0.41
มากทีส่ ดุ
และไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม
2. ด้านองค์กรชุมชน
4.29
0.38
มากที่สุด
- มีการส่งเสริมให้ชมุ ชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ ว เช่น จากการขาย
4.21
0.45
มากทีส่ ดุ
สินค้าพืน้ เมือง การนําเทีย่ ว
- คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชนตนเอง
4.40
0.39
มากทีส่ ดุ
- ให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานการจัดการ
4.22
0.33
มากทีส่ ดุ
แหล่งท่องเทีย่ วของตน
- มีการให้ความสําคัญกับประชาชนในท้องถิน่ และองค์กรส่วนท้องถิน่
4.36
0.37
มากทีส่ ดุ
ในการจัดการท่องเทีย่ วของจังหวัดสมุทรสาคร
3. ด้านการจัดการ
4.29
0.39
มากที่สุด
- มีการกําหนดเขตพืน้ ทีใ่ ช้สอยของแหล่งท่องเทีย่ วให้เกิดประโยชน์
4.24
0.36
มากทีส่ ดุ
- มีการจัดตัง้ กลุม่ หรือสมาคมเกีย่ วกับผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว เพื่อเพิม่
4.19
0.42
มาก
โอกาสทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดให้มากขึน้
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ความคาดหวังของผูน้ ําชุมชนและผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
- มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเทีย่ วระหว่างจังหวัด เพื่อเพิม่ โอกาส
ทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดให้มากขึน้
ความคาดหวังของผูน้ ําชุมชนและผูป้ ระกอบการที่มีต่อการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

4.29

ระดับความสําคัญ
S.D.
มีความ
คาดหวัง
0.41
มากทีส่ ดุ

- มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนหนึ่งกับอีกชุมชนหนึ่ง
เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วขึน้ ในจังหวัด
3. ด้านการจัดการ
- หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนมีการจัดตัง้ โครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดการท่องเทีย่ ว
- ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
และกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
4. ด้านการเรียนรู้
- มีการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทีท่ าํ ให้เกิดความรูแ้ ละความ
เข้าใจ ระหว่างนักท่องเทีย่ วและชุมชน
- มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนในการสร้าง
จิตสํานึก เพื่ออนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ วของชุมชน
รวม

�
𝒙

4.34

ระดับความสําคัญ
S.D.
มีความ
คาดหวัง
0.35
มากทีส่ ดุ

�
𝒙

4.29
4.45

0.39
0.38

มากที่สุด
มากทีส่ ดุ

4.20

0.41

มาก

4.13
4.02

0.35
0.36

มาก
มาก

4.23

0.33

มากทีส่ ดุ

4.23

0.38

มากที่สุด

จากตารางที่ 2.2 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับความคาดหวังของผูน้ ําชุชน และผูป้ ระกอบการ ทีม่ ตี ่อการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย วจัง หวัด สมุ ท รสาคร เมื่อ พิจ ารณาตามระดับ ความสํา คัญ พบว่ า ผู้นํ า ชุ ม ชน และ
ผูป้ ระกอบการ มีความคาดหวังในด้านการจัดการทรัพยากรมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ
ตามลําดับ และด้านการเรียนรูน้ ้อยทีส่ ดุ
2.3 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้จริงที่มตี ่อการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ วของผู้นํา
ชุมชน และผูป้ ระกอบการ
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ตารางที่ 2.3 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับรูจ้ ริงของผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ
ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร
การรับรูจ้ ริงของผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ
ระดับความสําคัญ
ที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัด
S.D.
มีความ
�
𝒙
สมุทรสาคร
คาดหวัง
1. ด้านการจัดการทรัพยากรและวัฒนธรรม
3.71
0.46
มาก
- คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเทีย่ วและเอกลักษณ์แหล่ง
ท่องเทีย่ วของตน

3.91

0.40

มาก

- มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสม
และไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม

3.52

0.51

มาก

2. ด้านองค์กรชุมชน
- มีการส่งเสริมให้ชมุ ชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ ว เช่น จากการขาย
สินค้าพืน้ เมือง การนําเทีย่ ว
- คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในชุมชน
ตนเอง
- ให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานการจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วของตน
- มีการให้ความสําคัญกับประชาชนในท้องถิน่ และองค์กรส่วนท้องถิน่
ในการจัดการท่องเทีย่ วของจังหวัดสมุทรสาคร
3. ด้านการจัดการ
- มีการกําหนดเขตพืน้ ทีใ่ ช้สอยของแหล่งท่องเทีย่ วให้เกิดประโยชน์
- มีการจัดตัง้ กลุม่ หรือสมาคมเกีย่ วผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว เพื่อเพิม่
โอกาสทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดให้มากขึน้
- มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเทีย่ วระหว่างจังหวัด เพื่อเพิม่ โอกาส
ทางการท่องเทีย่ วของจังหวัดให้มากขึน้
- มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนหนึ่งกับอีกชุมชนหนึ่ง
เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วขึน้ ในจังหวัด
- หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนมีการจัดตัง้ โครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดการท่องเทีย่ ว
- ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
และกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
4. ด้านการเรียนรู้
- มีการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทีท่ าํ ให้เกิดความรูแ้ ละความ
เข้าใจ ระหว่างนักท่องเทีย่ วและชุมชน
- มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนในการสร้าง
จิตสํานึก เพื่ออนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ วของชุมชน
รวม

3.89
3.91

0.40
0.43

มาก
มาก

4.16

0.40

มาก

3.38

0.39

มาก

4.10

0.37

มาก

3.48
3.38
3.59

0.44
0.45
0.41

มาก
มาก
มาก

3.40

0.40

ปานกลาง

3.72

0.52

มาก

3.72

0.43

มาก

3.17

0.40

ปานกลาง

3.37
3.40

0.36
0.38

ปานกลาง
ปานกลาง

3.34

0.34

ปานกลาง

3.61

0.42

มาก
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จากตารางที่ 2.3 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการรับรูจ้ ริงของผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ ทีม่ ตี ่อต่อการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย วจัง หวัด สมุ ท รสาคร เมื่อ พิจ ารณาตามระดับ ความสํา คัญ พบว่ า ผู้นํ า ชุ ม ชน และ
ผูป้ ระกอบการ มีระดับการรับรูใ้ นด้านองค์กรชุมชนมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการจัดการ
ตามลําดับ และด้านการเรียนรูน้ ้อยทีส่ ดุ

สรุปผล / อภิ ปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่อง ระดับการรับรู้ของคนในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาครและนักท่องเที่ยวต่ อทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. นักท่องเทีย่ ว พบว่า นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 โดยนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ซึง่ ส่วน
ใหญ่มรี ายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.10 และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
57.50 และส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เป็ น พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็ นร้อ ยละ 30.80 จังหวัด ที่นิยมเดินทางมา
ท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร คือ นักท่องเทีย่ วจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 36.66 ซึง่ เหตุผลส่วนใหญ่ท่ี
นักท่องเทีย่ วเลือกเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร คือ ใกล้บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 30.81 แสดงว่านักท่องเทีย่ วที่
เดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นคนในวัยเยาวชนและวัยคนทํางาน ทีต่ อ้ งการท่องเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วที่
ใกล้บา้ น มีการเดินทางสะดวกสบาย และมีค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่แพง
สําหรับความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักท่องเที่ยวที่มตี ่ อทรัพยากรการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วให้ร ะดับ ความคาดหวัง และการรับ รู้จ ริง ในรายด้า นทุ ก ด้า นและโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (
𝑥 = 4.19, S.D. = 0.42) และ (𝑥 = 3.68, S.D. = 0.45) ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลีย่ ความคาดหวังมากกว่าการรับรูจ้ ริง
ทุกด้าน ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดมีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ ด้านการ
บริการเบ็ดเตล็ด มีค่าเฉลีย่ 4.35ด้านแหล่งท่องเทีย่ วมี ค่าเฉลีย่ 4.14ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว มีค่าเฉลีย่ 4.10และ
ด้านทีพ่ กั รองรับนักท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.01 โดยทุกด้านมีค่าเฉลีย่ ความคาดหวังมากกว่า ค่าเฉลีย่ การรับรู้
จริงในทุกด้าน ได้แก่ มีการรับรูจ้ ริงในด้านการบริการเบ็ดเตล็ดมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 3.88 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ ว มีค่าเฉลีย่ 3.78 ด้านแหล่งท่องเทีย่ ว มีค่าเฉลีย่ 3.73 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว มีค่าเฉลีย่ 3.61 และ
ด้านทีพ่ กั รองรับนักท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 3.38 สามารถสรุปได้ว่านักท่องเทีย่ วมีการรับรูจ้ ริงในเรื่อง การบริการ
สิง่ สาธารณูปโภคทีท่ างภาครัฐได้จดั เตรียมให้ และการบริการของพ่อค้า-แม่คา้ ทีเ่ ป็ นกันเอง มีอธั ยาศัยดี มากทีส่ ุดใน
ขณะที่มรี ะดับความคาดหวังในเรื่อง ที่พกั แรมที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มคี วามเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวน้อยทีส่ ุด แสดงว่า นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแบบไปเช้า-เย็นกลับ
เนื่องจากเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วอยู่ใกล้บา้ น ไม่มเี หตุผลให้คา้ งคืน ดังนัน้ จึงมีระดับการรับรูด้ า้ นทีพ่ กั รองรับนักท่องเทีย่ ว
น้อยทีส่ ดุ
2. ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ พบว่า ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
56.60 คิดเป็ นร้อยละ 43.40 ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.20 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 60.40 ซึง่ ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ ส่วนใหญ่มรี ายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 60.40
สําหรับความคาดหวังของผูน้ ํ าชุมชน และผู้ประกอบการ ที่มตี ่อการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ ให้ระดับความคาดหวังและการรับรูจ้ ริงในรายด้านทุกด้านและ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.23, S.D. = 0.38) และ (𝑥 = 3.61, S.D. = 0.42) ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลีย่ ความ
คาดหวังมากกว่าการรับรูจ้ ริงทุกด้าน ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการจัดการทรัพยากรและวัฒนธรรม มีค่าเฉลีย่
4.32 รองลงมา คือ ด้านองค์กรชุมชน มีค่าเฉลีย่ 4.29 ด้านการจัดการ มีค่าเฉลีย่ 4.29 และด้านการเรียนรู้ มีค่าเฉลีย่
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4.13 อาจกล่าวได้ว่าได้ว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ มีความคาดหวังในเรื่อง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และคนในชุมชนมีการดูแลแหล่งท่องเทีย่ วและเอกลักษณ์ของตนเองมากทีส่ ุด
และมีระดับความคาดหวังด้านการเรียนรูน้ ้อยทีส่ ุด อาจกล่าวได้ว่า ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ มีความคาดหวังใน
การร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐในการสร้างจิตสํานึกเพื่ออนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว และส่งเสริมกิจกรรมทีท่ ํา
ให้เกิดความรู้ ความเข้า ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุม ชนน้อยที่สุด ซึ่งถ้าแยกรายละเอียดเป็ นรายข้อจะพบว่า ผู้นํา
ชุมชน และผูป้ ระกอบการ ส่วนใหญ่มคี วามคาดหวังในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในเรื่อง การส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมมือระหว่างชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วให้เกิดขึน้ ในจังหวัดมากทีส่ ุดรองลงมา คือ คนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเองและคนในชุมชนดูแลแหล่งท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของชุมชน
ตามลําดับ และมีความคาดหวังในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ วในเรื่อง การให้ภาครัฐให้การสนับสนุ นงบประมาณ
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวน้อยทีส่ ุด อาจกล่าวได้ว่า ผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร มีความคาดหวัง ให้มกี ารส่งเสริมการร่วมมือระหว่างชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วและยัง
เป็ นการเพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วให้เพิม่ มากขึน้ และยังมีความคาดหวังในการร่วมมือดูแลแหล่งท่อเทีย่ วในชุมชนให้อยู่
ในสภาพทีด่ ี เพื่อคงความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วย
ส่วนระดับการรับรู้จริงของผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ ทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ ให้ระดับการรับรูใ้ นด้านด้านองค์กร
ชุมชนมากทีส่ ดุ มีค่าเฉลีย่ 3.89 รองลงมา คือ ด้านการจัดการทรัพยากรและวัฒนธรรม มีค่าเฉลีย่ 3.71 ด้านการจัดการ
มีค่าเฉลี่ย 3.48 และด้านการเรียนรู้น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.37 อาจกล่าวได้ว่า ในการรับรู้จ ริงนัน้ ผู้นําชุม ชน และ
ผูป้ ระกอบการ มีการรับรูใ้ นด้านองค์กรชุมชนมากทีส่ ุด แสดงว่า มีการบริหารจัดการด้านองค์กรชุมชนมากทีส่ ุด แม้ว่า
จะยังไม่สามารถตอบสนองให้เท่ากับความคาดหวังแต่กม็ กี ารบริหารจัดการทีเ่ ห็นชัดทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรและวัฒนธรรม แสดงว่า ภาครัฐและชุมชนมีการจัดการด้านทรัพยากรทีส่ ามารถรับรูใ้ นระดับมาก บ่งบอกว่า
มีการให้ความสนใจในการดูแลด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอยู่ดว้ ย และสามารถทําให้
ผูน้ ําชุมชน และผูป้ ระกอบการ รับรูไ้ ด้ในระดับมาก ในขณะทีด่ า้ นการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด แสดงว่า มีการบริหาร
จัดการกับแหล่งท่องเทีย่ วและชุมชน แต่ยงั ให้ความสนใจในการสร้างการสื่อสารระหว่างนักท่องเทีย่ ว และชุมชน ให้มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เท่าที่ควร ซึ่งทํา ให้ต้องมีการปรับปรุงด้านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นของการ
ท่องเทีย่ วในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ

บทความทางวิชาการฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุณายิง่ จาก ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์ท่ี
ปรึกษาบทความวิชาการฉบับนี้ ทีไ่ ด้สละเวลาให้คาํ ปรึกษา กรุณาตรวจสอบแก้ไข ให้ขอ้ แนะนํา และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อการทําให้บทความฉบับนี้สมบูรณ์ได้ ขอบพระคุณ ผูน้ ํ าชุมชนทัง้ 3 ชุมชน และผูป้ ระกอบการต่างๆที่มี
ความเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ขอ้ มูล ความรู้ ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้การศึกษาในครัง้ นี้
ประสบความสพชําเร็จไปได้ดว้ ยดี
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ทีค่ อยให้กําลังใจและความสนับสนุ นในทุกๆด้าน รวมทัง้ เพื่อนๆ
พี่ๆ น้ อ งๆ ในคณะการจัด การการท่ อ งเที่ย ว ที่ค อยให้กํ า ลัง และความช่ ว ยเหลือ เสมอมา สุ ด ท้า ยนี้ ข อขอบคุ ณ
นักท่องเทีย่ วทุกท่านทีย่ อมสละเวลาตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและคุณประโยชน์อนั พึงจะมีจากการค้นคว้าบทความฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบและอุทศิ แด่ผมู้ พี ระคุณทุกๆ
ท่าน
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ระบบการบริ หารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิ ทยาลัยรามคาแหง : พัฒนาการและแนวโน้ ม
Quality Management System (ISO) in Ramkhamhaeng University : Development
and Trends
วรัชยา ศิรวิ ฒ
ั น์ 1
Varatchaya Sirivat1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีว ัตถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาพัฒ นาการระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิท ยาลัย
รามคาแหง ปญั หาอุปสรรคในการดาเนินงาน แนวโน้ มการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคาแหงและความ
พึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน
กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญเห็นด้วยกับการนาระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) เข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่ วยงาน
ให้บริการ ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง นักศึกษา
ทีม่ าใช้บริการทัง้ 4 หน่วยงาน จานวน 800 คน มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงอยู่ในระดับมาก สาหรับนักศึกษาทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารคุณภาพ
ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ส่วนแนวโน้มการนาระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) เข้ามาใช้ใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรรมการดาเนินงานระบบการบริหารคุณภาพ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความ
เห็นว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหงคงจะต้องใช้ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ในหน่วยงานให้บริการต่อไป
คาสาคัญ : ระบบการบริหารคุณภาพ,พัฒนาการ แนวโน้ม

Abstract
In this research paper, the researcher investigates the development of the ISO-certified quality
management system at Ramkhamhaeng University (RU); problems in and obstacles to its operations; trends
in quality management at RU; and student satisfaction with the quality management system at RU.
In carrying out this investigation, the researcher combined qualitative and quantitative research
methods.
Key informants agreed with implementing the ISO-certified quality management system in both
instruction and study support units and service provision units.
In regard to student satisfaction with RU’s quality management system, it was found that 800
students using the services provided by four units were satisfied with the quality management system at a
high level. The students under study who differed in demographical characteristics did not exhibit concomitant
difference in levels of satisfaction with the quality management system. This finding was incongruent with the
set hypotheses postulated for this investigation.
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In regard to the trends in implementing the quality management system at RU, it was found that the
members of the Quality Management Operational Committee interviewed by the researcher were of the
opinion that RU would continue to use this quality management system in service units.
Key word : quality management system, development, trend

บทนา
ในช่ ว งปลายทศวรรษที่ 1980 การบริ ห ารคุ ณ ภาพ ได้ ก ลายเป็ น กระแสที่ ถู ก จับ ตามองไปทัว่ โลก
ทัง้ นักวิชาการและนักปฏิบตั ติ ่างก็ยอมรับว่าแนวคิดนี้กาลังได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย [1]. ประกอบกับการบริหาร
องค์การในปจั จุบนั มีความสลับซับซ้อนกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ทัง้ นี้เนื่องมาจากปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
อาทิ แรงกดดันเรื่องการจัดการต้นทุน ข้อจากัดในเรื่องคุณภาพการบริการ กระบวนการทางาน และการบริการทีล่ ่าช้า
ปญั หาความไม่โปร่งใสในการทางาน ความหลากหลายของความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ความรุนแรงในการแข่งขัน อีก
ทัง้ กระแสแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ใี ช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ปจั จัยดังกล่าวทาให้องค์การต่างๆ
ได้มกี ารนาเครื่องมือการจัดการ เช่น การจัดการคุณภาพโดยรวม ไอเอสโอ 9000 การบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
ความรู้ สมรรถนะหลัก และการจัดการเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น เพื่อนามาใช้ในการบริหารงานและปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ [2].
ปจั จุบนั สภาพแวดล้อมของอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากปจั จัยภายในประเทศ ได้แก่
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม รวมทัง้ โครงสร้างของประชากร และปจั จัยระหว่างประเทศ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมระหว่างประเทศ รวมทัง้ กระแสโลกาภิวตั น์ ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้ทาให้โลกกลายเป็ นสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
มากขึ้น ทาให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล ทุนและทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วขึน้ การเคลื่อนย้ายบุคคล ทุนและ
ทรัพยากรนี้เองที่ทาให้สงั คมโลกให้ความสาคัญเป็ นทวีคูณกับเรื่องมาตรฐานและความเป็ นสากล ซึ่งจะเห็นได้ชดั ใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เช่น ในเรื่องของระบบ ISO และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็ นต้น ลักษณะ
ดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นในภาคอุด มศึกษาเมื่อมีการจัดอันดับสถาบัน อุดมศึกษาของโลกโดยสถาบันต่ างๆ ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวทาให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษาของประเทศไม่ได้เป็ นกิจกรรมภายในประเทศแต่
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ส่งผลให้เริม่ มีการตระหนักถึงการเสริมสร้างความเป็ นสากลของอุดมศึกษา ในเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน [3].
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับดาเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงได้นาระบบการบริหารคุณภาพมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงาน ประกอบกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการส่งเสริมความเป็ นสากลของการอุดมศึกษาไทยและได้
ดาเนิ น โครงการและกิจ กรรมเพื่อ ส่ ง เสริม ความเป็ น สากลของการอุ ด มศึก ษาไทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [4]. สาหรับ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยได้ให้คณะและสานักเลือกระบบประกันคุณภาพได้เอง หรือพัฒนาระบบ
ของตนทีส่ ามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้การประกันคุณภาพ มี 2 ระบบ คือ ระบบ ISO และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ซึง่ ระบบ ISO 9000 ใช้สาหรับหน่ วยงานทีเ่ น้นการให้บริการ ได้แก่ สานักหอสมุดกลาง สานักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดสถาบันคอมพิวเตอร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนระบบ QA
ซึง่ มีองค์ประกอบ 9 ด้าน ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดใช้สาหรับคณะ
สานัก สถาบัน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ใช้ระบบ ISO [5]. และในวันที่ 24 มกราคม
2543 รองศาสตราจารย์รงั สรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีได้แถลงนโยบายคุณภาพไว้ว่า “รามคาแหงมุ่งมันมาตรฐาน
่
คุณภาพการศึกษา และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ เพื่อรับใช้สงั คมและประเทศชาติ” การประกาศ
นโยบายดังกล่าวได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่ วยงานต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้ปรับปรุง
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พัฒนาหน่ วยงานจนได้รบั การรับรองประกาศคุณภาพอย่างเป็ นทางการ (ISO 9002) จากผู้ตรวจสอบภายนอก และ
ปจั จุบนั ได้พฒ
ั นาไปสู่ ISO 9001 : 2008 สาหรับในระดับคณะวิชาต่างๆ ก็ได้ดาเนินการประกันคุณภาพด้วยระบบ QA
โดยอิงองค์ประกอบ 9 ด้านของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [6].
จากความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพและการบริหารคุณภาพดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาพัฒนาการ
แนวโน้มของระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ทัง้ นี้เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ท่มี สี ่วน
เกีย่ วข้องในการปรับปรุงองค์การและระบบการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และให้
ผูร้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง (2) เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั ของระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง และปญั หา
อุปสรรคในการดาเนินงาน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ (4) เพื่อศึกษาแนวโน้มการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคาแหง

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กรอบการศึกษาเชิงคุณภาพได้พฒ
ั นามาจากแนวคิดเกีย่ วกับการนาเครื่องมือการจัดการมาใช้ในองค์การของ
ทิพ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรัต น์ [7]. ผสมผสานกับ แนวทางการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของทบวง มหาวิท ยาลัย
พ.ศ. 2540 [8]. รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั นาแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ปจั จัยภายนอกองค์การ

การตัดสินใจ

การนาระบบ ISO มาใช้

การเรียนรู้

การดาเนินการตามขัน้ ตอน
ของระบบ ISO

การประเมินผล
และรับรองผล

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดในการวิจยั เชิงคุณภาพ
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ั ยภายในองค์การ
ปจจั

ส่วนกรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงปริมาณมีดงั นี้






ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจั จัยส่วนบุคคล

ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO
 ด้านการให้บริการ
 ด้านสภาพแวดล้อมของ
หน่วยงาน

เพศ
อายุ
คณะ
ระดับการศึกษา

ภาพที่ 2: กรอบแนวความคิดในการวิจยั เชิงปริมาณ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
รูปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ ีการศึกษาจากเอกสาร ตารา รายงานประจาปี บทความ การแถลงนโยบายการ
บริหารมหาวิทยาลัยรามคาแหง สิง่ พิมพ์ ข่าวรามคาแหง ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง และการสัมภาษณ์กรรมการดาเนินงานระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงรวม 12 ท่าน โดยใช้วธิ กี าร
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
การวิจยั เชิงปริมาณใช้วธิ กี ารสารวจ โดยมีแบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประชากร
ทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ คือ นักศึกษาทีม่ าขอรับบริการจากหน่ วยงานทีใ่ ช้ระบบ ISO ใน 4 หน่ วยงาน กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักศึกษาทีม่ าขอรับบริการจากหน่ วยงานทีใ่ ช้ระบบ ISO 4 หน่ วยงาน คือ สานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบประเมินผล สานักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และบัณฑิตวิทยาลัย หน่ วยงานละ 200 คน
รวม 800 คน การเลือกตัวอย่างใช้วธิ เี ลือกตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท่ผี ู้วจิ ยั สร้างขึน้ แล้วนาไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบความครอบคลุมของเครื่องมือทัง้ ในด้านเนื้อหา ด้านโครงสร้าง และด้านการใช้ภาษา แล้วผูว้ จิ ยั
ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับ แบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้นาไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบั
ค [9]. ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้
์
ฉบับเท่ากับ .849 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 ส่วนการวิจยั
เชิงคุณภาพ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์กรรมการดาเนินงานระบบ
ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ผู้วจิ ยั นามาบรรยายและสรุปความ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (the statistical package for
the social sciences) โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ จากนัน้ นาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย และวิเคราะห์
ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยใช้ค่าเฉลีย่ ( x ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มโดยใช้ t-test ส่วนตัง้ แต่สองกลุ่มขึน้ ไปใช้ One-way ANOVA เพื่อนามาอธิบายการทดสอบสมมติฐาน และ
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ผลการวิ จยั
การวิจยั เชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการศึกษาจากเอกสาร พบว่า ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหงมีทม่ี าจากการทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกระดับดาเนินการ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุน้มี หาวิทยาลัยรามคาแหงจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา จึงได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้คณะและสานักเลือกระบบประกันคุณภาพได้เอง หรือ
พัฒนาระบบของตนทีส่ ามารถตรวจสอบได้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยรามคาแหงให้อสิ ระกับหน่ วยงาน
ในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้จดั ตัง้ สานักประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ซึ่งมีท่ที าการอยู่ทอ่ี าคารท่าชัย ชัน้ 1 เพื่อให้เป็ นหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการตามภารกิจด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ให้มกี ารดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณะตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมี 2 ระบบ คือ (1) การประกันคุณภาพด้วย
ระบบ QA (Quality Assurance) ซึง่ ใช้องค์ประกอบ 9 ประการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้
ในหน่วยงานระดับคณะ และ (2) ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ใช้ในหน่ วยงานสนับสนุ นหรือหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการ
นักศึกษา ทัง้ นี้พฒ
ั นาการของการนาระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของหน่วยงานทีศ่ กึ ษาตามลาดับดังนี้
1. สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลได้นาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ปี
พ.ศ. 2542 ระบบการบริหารคุณภาพในขณะนัน้ เรียกว่า “ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 : 1994” และ
ได้รบั การรับรองระบบการบริหารคุณภาพ (7 ฝา่ ย 14 งาน) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ต่อมาได้มกี ารปรับมาใช้ระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 โดยได้รบั การรับรองระบบการบริหารคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547 และในปี พ.ศ. 2548 สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลได้นาระบบ
การบริหารคุณภาพเข้ามาใช้ครบทุกหน่ วยงานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 จากนัน้ สานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผลก็ได้ปรับเข้ามาสู่ระบบการบริหารคุณภาพใหม่ ISO 9001 : 2008 ซึ่งได้รบั การรับรองระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 ซึง่ การรับรองดังกล่าวจะครบกาหนดในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
2. สานักหอสมุดกลางได้นาระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2542 มีช่อื เรียกว่า “ระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 1994” ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐานเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 ต่อมาเมื่อวันที่
22 กันยายน 2546 ได้ปรับระบบการบริหารคุณภาพมาเป็ นระบบ ISO 9001 : 2000 ได้รบั การรับรองมาตรฐานเมื่อ
วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2547 ต่ อมาเมื่อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2553 จนถึง ปจั จุบ ัน (พ.ศ. 2555) ได้พ ัฒนาระบบการ
บริหารงานคุณภาพมาเป็ นระบบ ISO 9001 : 2008 ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
3. สถาบันคอมพิวเตอร์ได้นาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เข้ามาใช้และได้รบั การรับรองระบบ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ต่อมาได้พฒ
ั นาระบบการบริหารคุณภาพเป็ นระบบ ISO 9001 : 2008 ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานไอเอสโอเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
4. บัณฑิตวิทยาลัยได้นาระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ พ.ศ. 2547 มีช่อื เรียกว่า ระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้รบั การรับรองระบบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 ต่อมาได้พฒ
ั นาระบบการ
บริหารคุณภาพเป็ นระบบ ISO 9001 : 2008 และได้รบั การรับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2552
ซึง่ ทัง้ 4 หน่วยงานดังกล่าว ได้รบั การรับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเรียบร้อยแล้ว
ในประเด็นสภาพปจั จุบนั ของระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปญั หาและ
อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวโน้มการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีดงั นี้
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1. การนาระบบ ISO 9001 : 2008 มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหง สรุปได้ว่า กรรมการดาเนินงาน
ระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เห็นด้วยกับการนาระบบ ISO เข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากระบบ ISO เป็ น
กระบวนการทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการโดยเฉพาะ
2. การนาระบบ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความชัดเจน เพราะผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคาแหงให้ความสาคัญ และได้ประกาศนโยบายคุณภาพมาตัง้ แต่เมื่อวันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2543 อีกทัง้ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การนาระบบ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้กบั งานบริการของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความเหมาะสม
เพราะเป็ นระบบทีเ่ หมาะสมกับหน่วยงานทีใ่ ห้บริการซึง่ สนับสนุนการเรียนการสอน
4. การนาระบบ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงในปจั จุบนั (พ.ศ. 2555) หน่ วยงานใน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 6 หน่ วยงานมีการนา ISO 9001 : 2008 มาใช้ควบคู่กบั งานปกติ และนาหลักวงจรคุณภาพ
PDCA ซึง่ เป็ นหลักการสาคัญของระบบ ISO มาใช้กบั การทางาน ทาให้การให้บริการในหน่ วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ กว่าในอดีต
5. ปญั หาอุปสรรคในการนาระบบ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหง สรุปได้ว่า ในช่วง
ั หาเกี่ย วกับ ตัว บุ ค ลากรไม่ คุ้น เคยกับ ระบบ ISO บางส่ ว นมีค วามรู้สึก ว่ า เป็ น การเพิ่ม ภาระงาน
เริ่ม ต้ น มีป ญ
นอกเหนือจากงานที่ต้องปฏิบตั อิ ยู่เป็ นประจา จึงมีการต่อต้านระบบการบริหารคุณภาพ ISO อีกทัง้ การขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบของ ISO และหลักการทางานของระบบ ISO เพราะไม่สนใจทีจ่ ะศึกษาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ส่วน
ปญั หาในระบบงานเนื่องจากบางหน่ วยงานนาระบบ ISO มาใช้ ขณะทีบ่ างหน่ วยงานนาระบบ QA มาใช้ ทาให้การ
ทางานไม่สอดรับกัน แต่อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ ISO มากขึน้ มีการยอมรับ และ
ให้ความร่วมมือ ทาให้ระบบงานและการให้บริการมีคุณภาพมากขึน้
6. ความพึงพอใจในภาพรวมของการนาระบบ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหง สรุปได้
ว่า กรรมการดาเนินงานระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีความพึงพอใจมาก
7. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการนาระบบ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้ในงานบริการของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สรุปได้ว่า ทัง้ ผูบ้ ริหารและกรรมการดาเนินงานระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีขอ้ เสนอแนะ 6 ประการ คือ
(1) ควรมีการจัดอบรมเกีย่ วกับระบบ ISO ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรในหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ผู้บริหารควรปลูกฝงั ให้บุคลากรมีเจตคติท่ดี ตี ่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (3) มีวธิ กี ารจัดทารายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านระบบการบริหารคุณภาพ (4) มีการประเมินระบบเพื่อ
นามาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่ อเนื่องเพื่อให้ระบบงานและการบริการมีคุณภาพเป็ นที่พึงพอใจของผู้รบั บริการ แม้ว่า
จะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กบั หน่ วยงานที่มาตรวจรับรองคุณภาพบ้าง (5) แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ควร
คานึงถึงค่าใช้จ่ายว่าคุม้ ค่ากับผลงานหรือไม่ประกอบด้วย (6) อีกทัง้ เสนอแนะให้หน่ วยงานระดับสานักและงานในคณะ
ต่างๆ เช่น สานักพิมพ์ สานักกีฬา สถาบัน e-testing และงานประชาสัมพันธ์นาระบบ ISO มาใช้ดว้ ย
8. แนวโน้มเกี่ยวกับการนาระบบ ISO เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหงในอนาคตนัน้ สรุป ได้ว่า ทัง้
ผูบ้ ริหารและกรรมการดาเนินงานระบบ ISO ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหงคง
จะต้องใช้ระบบ ISO ในหน่ วยงานให้บริการต่อไป เนื่องจากเป็ นระบบทีม่ คี วามละเอียด มีการควบคุมกระบวนการทุก
ระยะ ทุกขัน้ ตอน ผู้ปฏิบตั ิสามารถทางานได้ถูกต้องเพราะมีคู่มอื การปฏิบตั ไิ ว้ให้ศกึ ษา อีกทัง้ แต่ละองค์การจะมีการ
พัฒนาระบบงานให้มคี ุณภาพ และการทางานตามระบบได้ดขี น้ึ และควรให้ทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงนาระบบการบริหารคุณภาพมาใช้ และในส่วนของหน่ วยงานที่นาระบบ ISO มาใช้อยู่แล้วก็
จะต้องพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่ อเนื่อง ให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต อีกทัง้ ระบบการประกันคุณภาพทัง้ สองระบบ การเปลี่ยนแปลงคงจะเป็ นไปในทางที่ได้รบั ความร่วมมือจาก
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บุคลากรมากขึน้ และเป็ นสิง่ ที่มหาวิทยาลัยต้องทาเนื่องจากเป็ นเรื่องทีก่ ฎหมายบังคับ นอกจากนี้ระบบ ISO จะช่วย
สนับสนุนข้อมูลทาให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยดีขน้ึ
การวิจยั เชิงปริมาณซึ่งได้จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ใน
2 ด้าน คือ (1) ด้านการให้บริการ และ (2) ด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา
จานวน 800 คน ทีใ่ ช้บริการหน่ วยงานที่นาระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) มาประยุกต์ใช้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 18 - 22 ปี มากทีส่ ดุ รองลงมาเป็ นอายุระหว่าง 23 - 27 ปี คณะวิชาทีศ่ กึ ษาเป็ น
คณะบริหารธุรกิจ รองลงมาเป็ นคณะนิตศิ าสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ วุฒกิ ารศึกษาเป็ นระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็ น
ปริญญาโท และปริญญาเอก หน่วยงานทีน่ กั ศึกษาใช้บริการ ประกอบด้วยหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการนักศึกษา 4 หน่ วยงาน
คือ สานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สานักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และบัณฑิ ตวิทยาลัย
หน่วยงานละ 200 คน รวม 800 คน
ผลการศึก ษาในภาพรวมพบว่ า นัก ศึก ษามีค วามพึง พอใจต่ อ ระบบการบริห ารคุ ณภาพ ( ISO) ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทัง้ ด้านการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมของหน่ วยงานอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะ
ทัง้ 4 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของระบบ ISO 9001 : 2008 ข้อ 5.2 : การมุ่งเน้น
ความสาคัญของลูกค้า (customer focus) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1. ด้านการให้บริการ พบว่า ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อที่ 6 บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และข้อ
ที่ 12 ความรูค้ วามสามารถในการทางาน ส่วนข้อทีม่ คี วามพึงพอใจต่ าสุด คือ ข้อที่ 23 การจัดลาดับการให้บริการ เช่น
ตูบ้ ตั รคิว อาจเป็ นเพราะหลายหน่วยงานยังไม่ได้นาตูบ้ ตั รคิวมาให้บริการ จึงทาให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องการ
จัดลาดับการให้บริการต่า
2. ด้านสภาพแวดล้อมของหน่ วยงาน พบว่า ข้อที่มคี วามพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อที่ 32 อาคารสถานทีท่ างาน
มีความสะอาด รองลงมา คือ ข้อที่ 31 สานักงานจัดเป็ นสัดส่วน อาจเป็ นเพราะข้อกาหนดของระบบ ISO 9001 : 2008
ข้อ 6.4 ทีก่ าหนดให้หน่ วยงานต้องตระหนักในเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมในการทางาน และข้อที่ 30 สถานทีท่ างาน
เป็ นระเบียบเรียบร้อย ส่วนข้อทีม่ คี วามพึงพอใจต่าสุด คือ ข้อที่ 39 สถานทีจ่ อดรถเพียงพอ อาจเป็ นเพราะสถานทีจ่ อด
รถในปจั จุบนั มีไม่เพียงพอ
จากการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 - 4 ทีพ่ บว่า นักศึกษาทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะหน่วยงานทัง้ 4 หน่วยงานทีไ่ ด้นา
ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) เข้ามาใช้ ได้มกี ารปรับปรุงระบบการทางาน การให้บริการ และสภาพแวดล้อมของ
หน่ ว ยงานได้ม าตรฐาน อีก ทัง้ 4 หน่ ว ยงาน ซึ่ง ได้แ ก่ ส านั ก บริก ารทางวิช าการและทดสอบประเมิน ผล สานั ก
หอสมุดกลาง สถาบัน คอมพิว เตอร์ และบัณฑิต วิทยาลัย ได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน รับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอเรียบร้อยแล้ว ทาให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ไม่แตกต่างกัน
ส่วนความคิดเห็นในการปรับปรุงการให้บริการของหน่ วยงาน นักศึกษามีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงการ
ให้บ ริก ารของทัง้ 4 หน่ ว ยงาน ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรับ ปรุ ง การให้ บ ริก ารทัง้ ด้า นการให้ บ ริก ารและด้า น
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
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ทัง้ นี้ ผลการวิจยั เรื่อง “ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง : พัฒนาการและ
แนวโน้ม” สามารถสรุปได้ดงั ภาพ
ปจั จัยภายนอกองค์การ
 โลกาภิวตั น์
 แนวคิดการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่
 แนวคิดการปฏิรปู การ
อุดมศึกษา
 แนวคิดการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 นโยบายคุณภาพภาครัฐ
 ความต้องการมีส่วนร่วม
ของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย

ั ยภายในองค์การ
ปจจั

การตัดสินใจนาระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO มาประยุกต์ใช้

 คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตกต่างกันมากขึน้
 คุณภาพบัณฑิต
ภายในประเทศมีแนวโน้ม
แตกต่างกันมากขึน้
 นโยบายของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
 การสร้างความมันใจ
่
ให้กบั สังคม
 การให้ความสาคัญกับ
ผูร้ บั บริการ (นักศึกษา)

ความมุง่ มันของ
่
ผูบ้ ริหารระดับสูงใน
การใช้ระบบ ISO

การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ
ประกาศนโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
การให้ความรู้

การจัดทาเอกสารคุณภาพ

การนาเอกสารคุณภาพไปปฏิบตั ิ

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

การตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกและรับรองมาตรฐาน

ผ่าน
การออกใบรับรองมาตรฐานระบบ
ISO 9001 : 2008

สวป.

สก.

สค.

บว.

ภาพ 3: ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจนาระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อง ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง : พัฒนาการและแนวโน้ม
พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซึง่ เป็ นกรรมการดาเนินงานระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เห็นด้วยกับการนาระบบ ISO เข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่ วยงานสนับสนุ นการเรียนการสอนและหน่ วยงานให้บริการ
นักศึกษา สาหรับปจั จุบนั (พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยรามคาแหงก็ได้ปรับระบบการบริหารคุณภาพเข้าสู่ระบบ ISO
9001 : 2008 ทาให้การให้บริการนักศึกษาและบริการในหน่ วยงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้วิจยั มีขอ้ เสนอแนะต่ อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคาแหง เกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยรามคาแหงควร
กาหนดนโยบายให้มีก ารประกันคุณภาพการศึกษาโดยการนาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มา
ประยุกต์ใช้ในทุกหน่ วยงานทีส่ นับสนุ นการเรียนการสอน (2) สาหรับหน่ วยงานทีม่ กี ารประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 อยู่แล้ว มหาวิทยาลัยรามคาแหงควรสนับสนุ นทัง้ งบประมาณ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอ (3) ควรจัดให้มกี ารประกวดผลงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาปี ละ 1 ครัง้ (4) ควรสนับสนุ นให้มกี ารวิจยั และพัฒนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (5)
ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนให้มกี ารจัดประชุม/สัมมนา ฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 2 - 3 ครัง้ (6) ควรสนับสนุ น
การจัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานทีน่ าระบบการบริหารคุณภาพมาใช้แล้วประสบความสาเร็จสูง (7) ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรกระตุน้ ให้บุคลากรทุกคนได้เข้ามามีสว่ นร่วมด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ (8) ควรสนับสนุนให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารเกีย่ วกับ
ระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
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การวิ เคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2555
Analysis of Cost and Returns On Investment of Rice Farms of Farmers in
Nakhonsawan Province 2012.
ปานทิพย์ แสนสง1
Panthip Sansong1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขต
พืน้ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ 2) วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพืน้ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นเกษตรกรทีท่ าอาชีพปลูกข้าวในเขต 15 อาเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 400 ราย
ขนาดพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลรวม 13,618 ไร่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน –
กรกฎาคม 2555 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)
ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรเฉลีย่ 5,038.65 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
ค่าวัตถุดบิ (Materials) เฉลีย่ 515.64 บาทต่อไร่ ค่าแรงงาน (Labor) เฉลี่ย 1,002.85 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิต
(Manufacturing Overhead) เฉลีย่ 3,520.16 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลีย่ 8,875.42 บาทต่อ
ไร่ มีกาไรขัน้ ต้นเฉลี่ย 3,836.77 บาทต่อไร่ และเมื่อหักค่า ใช้จ่ายในการขายและบริหารเฉลี่ย 128.98 บาทต่อไร่ จะ
คงเหลือเป็ นกาไรสุทธิเฉลี่ย 3,707.79 บาทต่อไร่ และผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร
พบว่า เป็ นค่าวัตถุดบิ ร้อยละ 10.23 ค่าแรงงาน ร้อยละ 19.90 และค่าใช้จ่ายการผลิต ร้อยละ 69.87
คาสาคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน การปลูกข้าว เกษตรกร โครงสร้างต้นทุน

Abstract
The purposes of this research are 1) To study cost and return of rice farm investment of the
farmers in Nakhonsawan province. 2) To analyze the cost structure of the rice farm in Nakhonsawan. The
sample of this research are the farmers who do the rice farm in 15 districts of Nakhonsawan province. The
number of samples were 400 covered the area of 13,618 Rais. Questionnaires’ were used to collect data for
the research. The data was collected between June – July, 2012. Statistics which used to analysis were
frequency, percentage and mean
The study found the average total cost of rice farm investment were 5,038.65 THB per Rai. The total
cost consisted of cost of materials, 515.64 THB per Rai Labor cost, 1,002.85 THB per Rai and
Manufacturing Overhead cost, 3,520.16 THB per Rai. The average of return of Rice Farm investments was
8,875.42 THB per Rai. Average gross profit, 3,836.77 THB per Rai and average sales and administration
cost, 128.98 THB per Rai. Therefore, the average net profit was 3,707.79 THB per Rai. The result of the
1
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cost structure of rice farm analysis found, material cost, 10.23%, Labor cost, 19.90% and manufacturing
overhead cost, 69.87%
Keywords : cost, return, rice farm, farmers, cost structure

บทนา
ข้าวเป็ นอีกหนึ่งพืชหลักทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอันดับต้นของประเทศไทย นอกจากข้าวทีเ่ ป็ นอาหารหลักแล้ว ข้าว
ยังเป็ นสินค้าส่งออกที่สร้างร้ายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจานวนมาก ในปี 2555 ข้อมูลปริมาณการส่งออกข้าวของไทย
รวมทัง้ สิน้ 6,954,511 ตัน มูลค่า 147,082 ล้านบาท [12] จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ใน
ปริมาณที่มาก แต่ เหตุใดเกษตรกรไทยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ต่ าลง ส่วนใหญ่ มฐี านะยากจนมีภาระหนี้สนิ เพิม่ มากขึ้น
สังเกตได้จากข้อมูลเงินให้กยู้ มื แก่ภาคครัวเรือนของสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและเร่งมากขึน้ ในช่วง 2
ปี ทีผ่ ่านมา และล่าสุดปี 2555 อยู่ท่ี ร้อยละ 78 ของ GDP [6] ทัง้ นี้อาจเนื่องมากจากเกษตรกรส่วนหนึ่งทีท่ าอาชีพ
ปลูกข้าวในปจั จุบนั มีตน้ ทุนในการลงทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้รายรับสุทธิทไ่ี ด้รบั ลดน้อยลงหรือบางรายอาจไม่เพียงพอ
กับต้นทุนหรือรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จึงทาให้เกิดการกูย้ มื เงินจากแหล่งเงินให้กู้ยมื ต่างๆ สาหรับ ต้นทุนในการลงทุนปลูก
ข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นนัน้ อาทิ ต้นทุ นค่าเมล็ดพันธุ์ ค่ าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่ าปุ๋ยเคมี ค่ายาปราบวัชพืช,ศัตรูพืช เป็ นต้น
ประกอบกับวิถกี ารปลูกข้าวของเกษตรกรที่ปจั จุบนั เปลีย่ นไปจากอดีต เดิมจากการทีเ่ คยใช้แรงงานตนเองหรือมีการ
ช่วยเหลือกันในชุมชนก็เปลีย่ นมาใช้เครื่องจักรหรือการจ้างแรงงานเพิม่ มากขึน้
จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นจังหวัดที่ตงั ้ อยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง มีพ้นื ที่
ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร ถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุ โลก
เป็ นต้นกาเนิดของแม่น้ าสายหลักของภาคกลาง นัน้ คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แบ่งการปกครองออกเป็ น 15 อาเภอ 130
ตาบล 1,328 หมู่บา้ น [15] ด้านการเกษตร ปลูกข้าวเป็ นพืชหลักทัง้ นาปรังและนาปี มีพน้ื ทีก่ ารเพาะปลูกข้าวรวม 15
อาเภอ เป็ นดังนี้ ข้าวนาปี 3,130,189.00 ไร่ และข้าวนาปรัง 1,875,088.25 ไร่ [16] ในการปลูกข้าวของเกษตรกรโดย
ส่วนใหญ่เป็ นแบบนาหว่าน สามารถปลูกข้าวได้ 2 – 3 ครัง้ ในรอบหนึ่งปี จากข้อมูลซึง่ น่ าจะส่งผลให้เกษตรกรที่ทา
อาชีพปลูกข้าวมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ แต่จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับเกษตรกร พบว่า รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะนอกจากเงินทุนทีใ่ ช้ในการลงทุนสาหรับการปลูกข้าวในแต่ละรอบปี แล้วยังมีรายจ่ายในภาคครัวเรือนอีก
ซึง่ ทีเ่ ห็นชัดเจนคือปจั จุบนั ต้นทุนในการปลูกข้าวของเกษตรกรทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มากเมื่อเทียบกับอดีต แม้ว่าปจั จุบนั รัฐบาลจะมี
นโยบายปรับเพิม่ ในเรื่องของราคาจาหน่ ายข้าวตามโครงการรับจานาข้าวแล้วก็ตาม ดังนัน้ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็ น
ปจั จุบนั เกีย่ วกับต้นทุนและผลตอบแทนเกีย่ วกับการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพืน้ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบสอบถามตามหลักการและทฤษฎีการคานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้เพื่อให้ทราบต้นทุนและโครงสร้าง
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตพืน้ ทีท่ ก่ี าหนด และเพื่อให้
เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิเคราะห์ไปเป็ นข้อมูลช่วยในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการลดต้นทุนทีไ่ ม่จาเป็ นออกไปหรือช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิ ภาพเพิม่
มากขึน้

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพืน้ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2555 ครัง้ นี้
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว
ของเกษตรกร เขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ 2) วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรทีท่ าอาชีพปลูกข้าว ในเขตพืน้ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน
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15 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองนครสวรรค์ อาเภอลาดยาว อาเภอตาคลี อาเภอชุมแสง อาเภอบรรพตพิสยั
อาเภอท่าตะโก อาเภอพยุหะคีรี อาเภอไพศาลี อาเภอหนองบัว อาเภอตากฟ้า อาเภอโกรกพระ อาเภอเก้าเลีย้ ว อาเภอแม่วงก์
อาเภอแม่เปิ น และอาเภอชุมตาบง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เกษตรกรที่ทาอาชีพปลูกข้าวในเขตพื้นที่ 15
อาเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 400 ราย กาหนดขนาดการสุม่ ตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ
- ต้นทุนในการลงทุนปลูกข้าว แยกตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
- ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการปลูกข้าว แหล่ง
เงินทุน ภาระหนี้สนิ ปจั จุบนั เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และพืน้ ทีใ่ นการปลูกข้าว ประกอบด้วย ขนาดพืน้ ที่
ในการปลูกข้าว ที่ดิน ของตนเองสาหรับการปลูกข้าว ที่ดินเช่ าสาหรับการปลูกข้า ว อัต ราค่า เช่าที่ดิน และวิธีการ
เพาะปลูก ทีเ่ ป็ นแบบปลายเปิ ด (Open - ended)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรต่องวดการปลูก เป็ นแบบปลายเปิ ด (Open - ended)
ซึง่ แบ่งตามองค์ประกอบตามแนวคิดระบบการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Product Costing Systems) ประกอบด้วย ค่า
วัตถุดบิ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต นอกจากนี้ยงั ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกร เป็ นแบบปลายเปิ ด(Open - ended) คือ ปริมาณ
ข้าวเปลือกทีผ่ ลิตได้ ประกอบด้วย ปริมาณทีผ่ ลิตได้ต่อรอบการปลูก และราคาจาหน่ายต่อตันข้าว
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้ เมื่อมีการพัฒนาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาไป
เก็บข้อมูลจากเกษตรกรทีท่ าอาชีพปลูกข้าว ในเขตพืน้ ที่ 15 อาเภอ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 400 ราย ระหว่างวันที่
5 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555 นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วมาแปลงข้อมูล ลง
รหัส และท าการประมวลผลตามหลัก การและทฤษฎี สถิติท่ีใ ช้อ ธิบ ายลัก ษณะของข้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร เขตพืน้ ที่
จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของเกษตรกรผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 64.20 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี มากทีส่ ดุ ร้อย
ละ 37.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 29.20 ด้านการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปี
ที่ 4 ร้อยละ 44.00 รองลงมาจบชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ร้อยละ 26.00 มีประสบการณ์ในการปลูกข้าวส่วนใหญ่มากกว่า
20 ปี ร้อยละ 32.80 รองลงมามีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 16 – 20 ปี ร้อยละ 24.20 มีแหล่งเงินทุนที่ใช้สาหรับการ
ลงทุ นปลูก ข้า วจากการกู้ธนาคาร/สหกรณ์ ม ากที่สุด ร้อ ยละ41.46 รองลงมาเป็ นเงิน ทุน ส่ว นตัว ร้อยละ 30.91
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เกษตรกรส่วนใหญ่มภี าระหนี้สนิ ปจั จุบนั อยู่ระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 23.00 รองลงมามีภาระหนี้สนิ อยู่
ระหว่าง 100,001 – 150,000 บาท ร้อยละ 20.20 ในจานวนเกษตรกร 400 ราย มีขนาดพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกข้าวรวม
13,618 ไร่ แบ่ งเป็ นที่ดิน ของตนเอง 9,901 ไร่ และเป็ นที่ดินเช่าปลูกข้าว 3,717 ไร่ โดยมีอตั ราค่ าเช่ าเฉลี่ยไร่ ละ
1,328.95 บาท ทัง้ นี้ในจานวนเกษตรกร 400 ราย ใช้วธิ กี ารเพาะปลูกข้าวแบบนาหว่านทัง้ หมด ร้อยละ 100 ส่วนการ
ออกไปดูแลแปลงเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรต่อรอบการปลูกเฉลีย่ อยู่ท่ี 47.16 วัน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตร
2.1 ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่
จากการศึกษา พบว่า ในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรต่อรอบการปลูกทีเ่ ป็ นนาหว่านนัน้ เมื่อพิจารณาแยก
องค์ประกอบตามแนวคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Product Costing Systems) จากจานวนเกษตรกร 400 ราย ขนาดพืน้ ที่
เก็บข้อมูลรวม 13,618 ไร่ พบว่า มีตน้ ทุนเฉลีย่ ต่อไร่รวมเท่ากับ 5,038.6 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าวัตถุดบิ (Materials) คือ ค่าพันธุข์ า้ ว มีตน้ ทุนเฉลีย่ ไร่ละ 515.64 บาท
2. ค่าแรงงาน (Labor) ประกอบด้วย ค่าจ้างไถดะ/แปร/คราด ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ ค่าจ้างใส่ป๋ ยุ ค่าจ้างฉีด
ยาปราบวัชพืช/กาจัดโรค แมลงศัตรูขา้ ว และฮอร์โมน และค่าแรงงานตนเอง มีตน้ ทุนเฉลีย่ ไร่ละ 1,002.85 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ประกอบด้วย ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาปราบ
วัชพืช/ศัตรูพชื และฮอร์โมน ค่ารถเกีย่ วข้าว ค่าเช่าทีด่ นิ ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร และค่าภาษี
ทีด่ นิ มีตน้ ทุนเฉลีย่ ไร่ละ 3,520.16 บาท
2.2 วิ เคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรได้เป็ นดังนี้ ต้นทุนในการปลูกข้าว
จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ค่า วัตถุ ดิบ (Materials) ร้อยละ 10.23 ค่ าแรงงาน (Labor) ร้อยละ 19.90 และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ร้อยละ 69.87

ภาพที่ 1 โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร แยกตามแนวคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
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โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานเฉลี่ยต่อไร่
จากการศึกษาพบว่า ค่าแรงงานประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าจ้างไถดะ/แปร/คราด (ร้อยละ
31.57) ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ 5.94) ค่าจ้างใส่ป๋ ยเคมี
ุ
(ร้อยละ 8.47) ค่าจ้างฉีดยาปราบวัชพืชกาจัดโรค แมลง
ศัตรูขา้ วและฮอร์โมน (ร้อยละ 12.59) และค่าแรงงานตนเอง (ร้อยละ 41.43)

ภาพที่ 2 โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานสาหรับการปลูกข้าวของเกษตรกร
โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิ ตเฉลี่ยต่อไร่
จากการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิต ประกอบด้วย 7 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าน้ ามันเชือ้ เพลิง (ร้อยละ
5.99) ค่าปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 18.01) ค่ายาปราบวัชพืช/ศัตรูพชื และฮอร์โมน (ร้อยละ 11.23) ค่ารถเกีย่ วข้าว (ร้อยละ 15.21) ค่า
เช่าทีด่ นิ (ร้อยละ 37.75) ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร (ร้อยละ 11.67) และค่าภาษีทด่ี นิ (ร้อยละ 0.14)

ภาพที่ 3 โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตสาหรับการปลูกข้าวของเกษตรกร
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร
จากการศึกษา พบว่า จากจานวนเกษตรกร 400 ราย ขนาดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 13,618 ไร่ สามารถปลูกข้าวได้ จานวน
9,961 ตัน เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่จะได้เท่ากับ 73.15 ถัง ส่วนรายได้จากการจาหน่ายข้าวเปลือกเฉลีย่ ต่อตัน เท่ากับ
12,133.87 บาท หรือผลตอบแทนเฉลีย่ ต่อไร่ เท่ากับ 8,875.42 บาท
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เมื่อน าผลตอบแทนที่ได้เ ปรีย บเทีย บกับ ต้นทุ นการลงทุ นปลูกข้าวของเกษตรกร ในรูป ของงบกาไรขาดทุ น
(Income Statement) พบว่า มีกาไรสุทธิเฉลีย่ ไร่ละ 3,707.79 บาท

วิ จารณ์ และสรุปผล
ต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 5,038.65 บาท ซึ่งเป็ นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ต้น ทุ น การปลู ก ข้า วของเกษตรกรในอดีต สาเหตุ อ าจเนื่ อ งมาจากต้น ทุ น ในรายองค์ป ระกอบที่เ พิ่ม สูง ขึ้น ตาม
สภาวการณ์ปจั จุบนั ประกอบกับวิถใี นการปลูกข้าวของตัวเกษตรกรเองทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม มีการใช้เครื่องจักรแทน
แรงงานคน มีการจ้างงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง
ซึ่ง จากการศึก ษา สามารถแบ่ ง ต้น ทุ น การปลูก ข้า วออกได้เ ป็ 3 ส่ ว นสาคัญ คือ ต้น ทุ น ค่ า วัต ถุ ดิบ ต้ น ทุ น
ค่าแรงงาน และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามสัดส่วนโครงสร้างทีศ่ กึ ษาคือ ร้อยละ 10.23 ร้อยละ 19.90 และร้อย
ละ 69.87 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบจะพบว่าส่วนทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายการผลิตจะสูงทีส่ ุด ซึ่งสอดคล้องกับ
[11] ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ตาบลหัวดง
อาเภอเมืองฯ จังหวัดพิจติ ร ทีพ่ บว่า สัดส่วนต้นทุนค่า ใช้จ่ายการผลิตเป็ นสัดส่วนทีม่ ากทีส่ ุด คือร้อยละ 63 นอกจากนี้
สาเหตุ ท่ีท าให้ต้ น ทุ น ในการปลู ก ข้า วของเกษตรกรเพิ่ม สูง ขึ้น เนื่ อ งมาจากค่ า พัน ธุ์ข้า วที่มีร าคาแพงขึ้น ในด้า น
ค่าแรงงานก็มกี ารจ้างแรงงานเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการจ้างไถ จ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ จ้างหว่านปุ๋ยเคมี จ้างฉีดยา
ปราบวัชพืชแมลงศัตรูพชื รวมถึงฮอร์โมน ซึง่ ต่างกับในอดีตทีเ่ กษตรกรใช้แรงงานตนเองในการทาสิง่ เหล่านี้ ในขณะที่
ปจั จุบนั ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ ก็เพิม่ สูงขึน้ เช่น ค่าน้ ามันเชือ้ เพลิง ปุ๋ยเคมี ยาปราบวัชพืช แมลงศัตรูพชื และ
ฮอร์โมนทีม่ รี าคาเพิม่ สูงขึน้ มาก และเกษตรกรเองก็มคี วามต้องการใช้ในปริมาณทีม่ ากขึน้ เนื่องจากคุณภาพของดินทีเ่ สื่อม
คุณภาพ แมลงศัตรูขา้ วทีด่ อ้ื ยา เป็ นต้น และนอกจากนี้ในส่วนของการเก็บเกีย่ วเองก็มกี ารใช้เครื่องจักร คือ รถเกีย่ วข้าว
แทนแรงงานคน ซึง่ นอกจากจะทาให้มตี ้นทุนทีส่ งู ขึน้ แล้วยังส่งผลให้เมล็ดข้าวทีเ่ ก็บเกีย่ วไม่มคี ุณภาพมีค่าความชืน้ สูง
ทัง้ หมดนี้ลว้ นแล้วแต่ส่งผลให้เกิดต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ยงั ไม่ได้กล่าวรวมถึงกรณีทเ่ี กิดโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ
ซึง่ ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้มกี ารคิดคานวณต้นทุนส่วนเพิม่ นัน้ คือ ค่าแรงงานทีค่ ดิ ให้กบั ตนเองในการออกไปดูแลแปลงเพาะปลูก
ข้าว ค่าเสือ่ มราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรทีเ่ กิดจากการลงทุนในครัง้ แรกของเกษตรกร และรวมถึงค่าภาษี
ทีด่ นิ ซึง่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกษตรกรเองไม่เคยนามาคิดคานวณ จึงทาให้ไม่ทราบต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 8,875.42 บาท หรือในการปลูกข้าว 1 ไร่ จะได้
ผลผลิต คือ ข้าวเปลือก เท่ากับ 73.15 ถัง ซึง่ ไม่สงู มาก และเมื่อนามาคานวณตามราคาภายใต้โครงการรับจานาข้าว
กับรัฐบาลในปจั จุบนั ทีร่ าคาตันละ 15,000 บาท เกษตรกรจะได้ในราคาเฉลีย่ ตันละ 12,133.87 บาท เพราะค่าความชืน้
ไม่ได้ตามมาตรฐานทีร่ ฐั บาลกาหนด เมื่อนามาเปรียบเทียบกับต้นทุนการปลูกข้าวเฉลีย่ ต่อไร่ คือ 5,038.65 บาท จะทา
ให้เกิดส่วนต่างหรือทีเ่ รียกว่ากาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 3,836.77 บาท และเมื่อนามาหักกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริห าร
คือ ค่าจ้างรถทีน่ าข้าวเปลือกไปจาหน่าย 128.98 บาท ด้วยแล้วจะทาให้เกษตรกรมีกาไรสุทธิจากการปลูก ข้าวเฉลีย่ ไร่
ละ 3,707.79 บาท ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ [4] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาพัฒนาบัญชีต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อวิเคราะห์
ผลตอบแทนของเกษตรกรที่มที ่นี าเป็ นของตนเอง ตาบลบ้านวังยาว อาเภอโกสุม พิสยั จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
รายได้จากการปลูกข้าวเจ้าทีเ่ ป็ นนาหว่าน เฉลี่ยไร่ละ 6,571.25 บาท ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นกาไรเฉลีย่ ไร่ละ 3,328.50
บาท แต่ผลการวิจยั ครัง้ นี้ในด้านของผลตอบแทนไม่สอดคล้องกับ [11] ทีศ่ กึ ษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ตาบลหัวดง อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ทีพ่ บว่ามีกาไรสุทธิเฉลีย่ 614 บาทต่อไร่
ทัง้ นี้จากการศึกษาเป็ นช่วงเวลาที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจานาข้าวกับรัฐบาล ที่ราคาตันละ 15,000
บาท ถึงแม้เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่สามารถจาหน่ายข้าวได้ในราคาตันละ 15,000 บาทตามเกณฑ์มาตรฐานเพราะค่า
ความชืน้ ในข้าวก็ตาม แต่กย็ งั สามารถจาหน่ ายได้ในราคาทีม่ ากกว่า ตันละหนึ่งหมื่นบาท เมื่อเทียบกับต้นทุนแล้วยังมี
ส่วนต่างที่เป็ นกาไรอยู่บ้าง นัน้ หมายความว่าจากต้นทุนที่สูงและกรณี ท่เี กษตรกรไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล
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หรือไม่ได้รบั การช่วยเหลือในเรื่องของราคาแล้ว จะทาให้เกษตรกรมีรายได้ทล่ี ดลงอย่างมากซึง่ อาจจะไม่คุม้ ค่ากับการ
ลงทุนทีเ่ กิดขึน้
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แนวทางการพัฒนาวิ นัยนักศึกษาตามความคิ ดเห็นของบุคลากรสายวิ ชาการ
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Guide to Develop Students’ Discipline by The Opinion of Teachers of Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon
รุง่ อรุณ พรเจริญ1
Rungaroon Porncharoen1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีว ัตถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาแนวทางการพัฒนาวินัยนัก ศึกษาตามความคิดเห็น ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสะอาด
ด้านการแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของ มทร.พระนคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ จานวน
230 คน ได้มาจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตารางเครซีแ่ ละมอร์แกน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแนว
ทางการพัฒนาวินยั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ แล้วนามาแปรผลในรูปแบบคาบรรยายและแผนภูมพิ าเรโต ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษา
ภาพรวมบุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาวินยั นักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึง่ ด้านทีค่ วรมีการ
พัฒนาวินัยนักศึกษามากทีส่ ุด คือ ด้านความสะอาดในเรื่อง การทิ้งขยะให้ตรงกับถังขยะเพื่อเป็ นการรักษาความสะอาด
ภายในมหาวิทยาลัยและควรเก็บจานอาหารเมื่อรับประทานเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและรณรงค์
ให้นักศึกษาปฏิบตั ิตนในการรักษาความสะอาดอย่ างต่ อเนื่อง อาจารย์ควรมีการว่า กล่าวตักเตื อ น กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
คาสาคัญ: วินยั นักศึกษา การพัฒนาวินยั นักศึกษา

Abstract
This research aimed to study the Guide to Develop Students’ Discipline by The Opinion of Teachers of
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The questionnaire was used to survey the fifth aspects
consisting of student uniform, time, clean, respect and university regulation. The Krejcie and Morgan table was
used to determine number of sample. The results form 230 numbers of teachers were analyzed by using
frequency, percentage and geometric mean presented in context and pareto diagram. The results indicated
thatthe guide to develop students’ discipline according to the opinions of the teachers, there was reported that
almost of aspects were at the high level. The clean aspect by individual aspect consideration was highest
apropos trash matching to keep the campus clean and keep a plate of food when eating it. Therefore, the
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university should have a campaign to promote and conduct themselves in keeping clean constantly. Teachers
should have mentioned warning, monitoring and evaluation for continuous cleaning both the classroom and outside
the classroom.
Keywords: Students’ Discipline Develop Students’ Discipline

บทนา
กระบวนการทีส่ าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี คือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เห็น
ความสาคัญของการพัฒนาจริยธรรมต่าง ๆ และได้มพี ระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ตอนหนึ่ง
ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้มคี วามเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรูแ้ ละ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข ” เช่นเดียวกับหลักสูตร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีต่ ระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคี วามรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ เชิงวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะในการทางานทีพ่ งึ ประสงค์ พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
สามารถใช้ชีวิต อยู่ร่ ว มในสัง คมได้อย่ า งมีค วามสุข นอกเหนื อจากการพัฒ นามาตรฐานและคุ ณภาพเชิง วิชาการแล้ว
มหาวิทยาลัยได้กาหนดมาตรการในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทัง้ การพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและสิง่ แวดล้อม [1]
ปจั จุบนั พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ จากบิดา มารดาประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมสมัยใหม่ในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เป็ นสาเหตุให้นักศึกษาขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง เช่น การไม่ตงั ้ ใจเรียน การแต่งกายไม่สภุ าพ การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน เป็ นต้น จึงทา
ให้มผี ลกระทบไปถึงสภาพความเป็ นอยู่และชีวิตจิตใจของนักศึกษา รวมถึงการอบรมสังสอนให้
่
ประสบผลสาเร็จในทาง
วิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นกั เรียน ซึง่ ส่วนใหญ่ตอ้ งเผชิญอยู่กบั การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยทีม่ กั ไม่ได้จดั การเรียน
การสอนให้ตรงตามความถนัดและความสนใจได้เต็มตามศักยภาพของนักศึกษา และเมื่อเรียนจบไปแล้วก็ยงั ไม่อาจพัฒนา
ชีวติ ให้ดขี น้ึ ได้เท่าทีค่ วร ดังนัน้ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและปลูกฝงั วินยั ให้กบั นักศึกษาให้เป็ นผูม้ วี นิ ยั ในตนเอง เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องโรงเรียน การควบคุมตนเองให้อยู่ในโรงเรียนและในสังคมได้ดว้ ยความสงบ
สุข อันมีผลทาให้มหาวิทยาลัยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ดว้ ยความสงบเรียบร้อยและนักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนไป
ด้วยความราบรื่น ปราศจากความวุ่นวาย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงควรปลูกฝงั และส่งเสริมวินยั แก่นกั ศึกษาให้สามารถประพฤติ
ปฏิบตั ิตนไปในแนวทางที่ถูกที่ควรด้วยตัวของนักเรียนเอง อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ตนเองและสังคมส่ วนรวมใน
อนาคต
การพัฒนาวินัยนักศึกษานัน้ ถือได้ว่าเป็ นพื้นฐานของวินัยทางสังคม เพราะบุคคลที่มีวินัยในตนเองจะเป็ นผู้ท่ี
สามารถควบคุมยับยัง้ พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ [1] การพัฒนาวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
โดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะเป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในวัยควรแก่การส่งเสริมการเจริญเติบโต ทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ เป็ นวัยที่มีความคิดเป็ นอิสระ ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว วู่วาม แสดงออกทางอารมณ์ อย่างรุนแรง จากลักษณะการ
เปลีย่ นแปลงของนักศึกษาทีก่ ล่าวมานัน้ อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบีย่ งเบนไปในทิศทางทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และเป็ นปญั หา
ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้ จึงต้องได้รบั ความร่วมมือจากคณะอาจารย์และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันแก้ปญั หา
พฤติกรรมของนักศึกษา
จากความสาคัญดังกล่าว คณะอาจารย์และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรร่วมมือกันในการช่วยกันพัฒนาทางด้านวินยั เสริมสร้าง
วินัยให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยวิธกี ารสอดแทรกวินัย คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการปลูกฝงั ความ
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มีวนิ ยั ให้แก่นักศึกษา โดยการให้คาแนะนาและอบรมสังสอนให้
่
ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาวินยั นักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาวินัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางการพัฒนาวินยั และการส่งเสริมวินยั นักศึกษา เพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
1.2 สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล แล้วนาแบบสอบถามฉบับร่าง ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา และนาไปหาค่าความสอดคล้องของความเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content
Validity) และภาษาทีใ่ ช้ในแบบสอบถาม แล้วนาผลการพิจารณาไปทาการวิเคราะห์หาความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาด้วยวิธกี าร
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า ข้อคาถามแต่
ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาเท่ากับ 0.67 – 1.00
1.3 นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
จานวน 15 คน และหาค่าความเชื่อมันโดย
่
โดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ
์
(Cronbach,1970) ได้ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
1.4 นาแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทาการรวบรวมข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้การวิจยั ได้แก่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 คณะ จานวน 230 คน
ได้มาจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตารางเครซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการเกีย่ วกับ
แนวทางการพัฒนาวินยั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลจากตารา เอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ นามาสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สังกัดอยู่ในคณะ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์
การทาการสอน ลักษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาวินยั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลักษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความ
สะอาด ด้านการแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของมทร.พระนคร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open – Ended Questionnaire)
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผล
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนกลับมาทัง้ หมดจานวน 230 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 มาดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผลข้อมูล โดยแยกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัวไปของอาจารย์
่
นามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ของแต่ละหัวข้อ แล้วนาเสนอในรูปแบบคาบรรยาย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นามาวิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลีย่  x  และหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน  S .D. จาแนกแต่
ละด้าน แล้วนาเสนอข้อมูลในรูป แบบพาเรโตไดอะแกรม (Pareto Diagram) ประกอบคาบรรยายและในรูปแบบตาราง
ประกอบคาบรรยาย
เกณฑ์ในการจัดระดับความคิดเห็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแต่ละด้านแปลผลค่าเฉลีย่ ตามแนวของเบสท์ (Best , 1970) ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
3. ข้อมูลเกีย่ วกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาวินยั นักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีจดั กลุ่มของข้อเสนอแนะ นาเสนอด้วยการบรรยายเรียงจากกลุ่ม
ข้อเสนอแนะทีม่ คี วามถีจ่ ากมากไปหาน้อย แล้วนาเสนอในการอภิปรายผลการวิจยั

ผลการดาเนิ นการวิ จยั
การนาเสนอผลการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิจยั ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.04 สังกัดอยู่
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.43 จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 70.43 และมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ระหว่าง 25 ปี ขน้ึ ไป จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.09
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวทางการพัฒนาวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทัง้ 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการแต่ง กาย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสะอาด ด้านการแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับของ มทร.พระนคร ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมควรมีการพัฒนาวินัย
ของนักศึกษาในทุกด้าน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก (
)เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีค่ วรมีการ
พัฒนาวินยั ของนักศึกษามากทีส่ ดุ คือ ด้านความสะอาด มีค่าเฉลีย่
รองลงมา คือ ด้านการปฏิบตั ิ
ตามระเบีย บข้อ บัง คับ ของ มทร.พระนคร มีค่ า เฉลี่ย
และด้า นที่ค วรมีก ารพัฒ นาวินัย ของ
นักศึกษาต่าทีส่ ดุ คือ ด้านการแต่งกาย มีค่าเฉลีย่
ดังแสดงในภาพที่ 1
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ค่าเฉลีย่

รายด้าน

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวทางการพัฒนาวินยั ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทัง้ 4 ด้าน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวทางการพัฒนาวินยั นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสะอาด ด้านการแสดงความเคารพ และด้านการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับของ มทร.พระนคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
2.1 ด้านการแต่งกาย พบว่า ควรมีการพัฒนาวินัยของนักศึกษามากทีส่ ุดในเรื่อง การแต่งกายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การแต่งกายด้วยเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
เรื่องทีค่ วรมีการพัฒนาวินยั ของนักศึกษาต่าทีส่ ุด คือ การไว้ทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.2 ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า ควรมีการพัฒนาวินยั ของนักศึกษามากทีส่ ดุ ในเรื่อง การปฏิบตั ติ นให้ตรง
ต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การส่งเสริมให้นกั ศึกษาปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการตรงต่อเวลา และเรื่องทีค่ วรมีการพัฒนา
วินยั ของนักศึกษาต่าทีส่ ดุ คือ การชมเชยและให้รางวัลเมื่อนักศึกษาปฏิบตั ติ นตรงต่อเวลา
2.3 ด้านความสะอาด พบว่า ควรมีการพัฒนาวินยั ของนักศึกษามากทีส่ ดุ ในเรื่อง การทิง้ ขยะให้ตรงกับถัง
ขยะเพื่อเป็ นการรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ การเก็บจานอาหารเมื่อรับประทานเรียบร้อยแล้วเข้าที่
เก็บภาชนะให้เรียบร้อยทุกครัง้ และเรื่องทีค่ วรมีการพัฒนาวินยั ของนักศึกษาต่ าทีส่ ุด คือ การกากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.4 ด้านการแสดงความเคารพ พบว่า ควรมีการพัฒนาวินัยของนักศึกษามากทีส่ ุดในเรื่องการมีสมั มาคารวะกับผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ การแสดงความเคารพอย่างถูกต้อง และเรื่องที่ควรมีการพัฒนาวินัยของ
นักศึกษาต่ าที่สุด คือ การกากับ ติด ตามและประเมินผลการปฏิบตั ิเกี่ย วกับการแสดงความเคารพอย่างต่ อเนื่องทัง้ ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.5 ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของ มทร.พระนคร พบว่า ควรมีการพัฒนาวินัยของนักศึกษา
มากทีส่ ดุ ในเรื่องมหาวิทยาลัยควรมอบเกียรติบตั รให้นกั ศึกษาทีม่ คี วามประพฤติดี ปฏิบตั ติ นตามระเบียบข้อบังคับและแนว
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ปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ การปฏิบตั ติ ามระเบียบข้องคับและแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิท ยาลัยอย่างสม่าเสมอและ
การส่งเสริมให้นกั ศึกษาร่วมกันปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเรื่องทีค่ วรมี
การพัฒนาวินยั ของนักศึกษาต่ าทีส่ ุด คือ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ
และแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัย

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากผลการวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครครัง้ นี้ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมควรมีการพัฒนาวินัยของ
นักศึกษาในทุกด้าน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะเป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในวัยควรแก่การส่งเสริมการเจริญเติบโต ทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ เป็ นวัยที่มีความคิดเป็ นอิสระ ตัดสินใจอย่ างรวดเร็ว วู่ วาม แสดงออกทางอารมณ์ อย่ างรุ นแรง จากลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาทีก่ ล่าวมานัน้ อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบีย่ งเบนไปในทิศทางทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และเป็ นปญั หาของ
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุรยี ์ [2] ทีไ่ ด้ทาการวิจยั การส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนวัดแสงสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า การส่งเสริมวินัย
นักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนวัดแสงสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทัง้ 5
ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั เป็ นรายด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านการแต่งกาย พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสายวิชาการควรมีการพัฒนาวินัยของนักศึกษาในเรื่องให้มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริ มและรณรงค์ให้นักศึกษามีการ
แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ควรมีการว่ากล่าวตักเตือน เมื่อเห็นนักศึกษาแต่งกายไม่
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ควรกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งกายของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สอดคล้องกับบทความการศึกษาของอุดมวิทย์ [3] ทีก่ ล่าวไว้ว่า วินัยนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจะต้องคลอบคลุมถึงแบบประพฤติในจารีตประเพณีการเคารพ กฎกติกา ข้อบังคับ กาลเทศะ มารยาททาง
สังคม การแสดงบทบาททีเ่ หมาะสม การพึง่ พาตนเอง ความสามารถในการควบคุมตนเอง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ทัง้ ต่อตนเองและสังคม มิใช่สงิ่ ใดสิง่ หนึ่งเพียงอย่างเดียว
2. ด้านการตรงต่อเวลา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสายวิชาการควรมีการพัฒนาวินัยของนักศึกษาในเรื่องให้มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษา
ปฏิบตั ติ นให้ตรงต่อเวลาอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการตรงต่อเวลา ควรนาหลักคุณธรรมมา
ใช้ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบตั ติ นให้ตรงต่อเวลา ควรให้นักศึกษาปฏิบตั ิตนเกีย่ วกับการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้ เรียนแ ละ
การตรงต่อเวลาในกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดขึน้ ควรมีการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา
และหากนักศึกษาปฏิบตั ิตนตรงต่ อเวลาควรชมเชยและให้รางวัลเพื่อเป็ นการจูงใจให้นักศึกษาปฏิบตั ิตรงต่อเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของสุรจิต [4] ได้กล่าวไว้ว่า การตรงต่อเวลาหมายถึงการทางานหรือการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ตรง
เวลาหรือทันเวลาตามทีก่ าหนด การฝึกให้ตรงต่อเวลาเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความมีระเบียบวินยั ซึง่ เมื่อรูจ้ กั จัดการและ
มีการวางแผนการใช้เวลาในการทากิจกรรมใดๆให้ถูกต้องและพยายามทาให้เสร็จ สิ้นตามกาหนดเวลาและเป็ นไปตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ทาให้ชวี ติ มีความสุขตลอดจนอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื และสังคมได้ดว้ ยดี
3. ด้านความสะอาด พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสายวิชาการควรมีการพัฒ นาวินัยของนักศึก ษาในเรื่องการทิ้งขยะให้ตรงกับถังขยะ ควรเก็บจานอาหารเมื่อ
รับประทานเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบตั ติ นในการรักษาความสะอาด
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อย่างต่อเนื่อง ควรจัดหาถังขยะให้ทวถึ
ั ่ งในมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อการทิง้ ขยะ อาจารย์ควรมีการว่ากล่าวตักเตือน เมื่อ
เห็นนักศึกษาทิง้ ขยะไม่เป็ นที่ และควรกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรจักษ์ [5] ได้ศกึ ษาการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างวินยั ใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนบ้านหมู่ม่นโพนสว่าง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ก่อนการพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้าง
วินยั ในตนเองของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายังขาดความตระหนักไม่รจู้ กั ควบคุมพฤติกรรมตนเองหรือปฏิบตั ติ น
ให้ถูกต้องเกีย่ วกับวินยั ในตนเอง ด้านความสะอาด ยังขาดการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เสือ้ ผ้าขาดความรับผิดชอบ
ในหน้าทีเ่ วรทาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณทีร่ บั ผิดชอบ กลุ่มผูร้ ่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้ดาเนินการสร้างความตระหนัก
ดูแล แนะนา ช่วยเหลือและยกย่องให้กาลังใจ เพื่อให้นกั เรียนกลุ่มเป้าหมายรูจ้ กั การควบคุมพฤติกรรมตนเองหรือปฏิบตั ติ น
ให้ถูก ต้องเกี่ย วกับ วินัย ด้านการรักษาความสะอาด โดยจัดกิจกรรมการพัฒ นาป้ องกันและช่ว ยเหลือนัก เรีย นโดยการ
มอบหมายให้ครูเวรประจาวันทาหน้าทีร่ บั ส่งนักเรียนทีห่ น้าประตูโรงเรียนตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์เพื่อตรวจความสะอาด
ของเครื่องแต่งกายเวลากลับจากโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจาชัน้ ทาหน้าติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียน
หน้าเสาธงและในชัวโมงโฮมรู
่
ม ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ ศุกร์ เพื่อตรวจความสะอาดร่างกาย และห้องเรียน และมอบหมายครูทา
หน้าทีต่ ดิ ตามดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นทีก่ ลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับให้คาชมเชย และให้กาลังใจนักเรียนทีป่ รับ
พฤติกรรมดีขน้ึ ทัง้ ยังมีกจิ กรรมเยีย่ มชัน้ เรียนโดยได้ดาเนินการ กากับ ติดตาม ช่วยเหลือครูประจาชัน้ และครูผสู้ อนในการ
ดาเนินกิจกรรมและมีกจิ กรรมนักเรียนตัวอย่างเพื่อเป็ นการยกย่องและมอบเกียรติบตั รทุกวันศุกร์ของแต่และสัปดาห์ จาก
การศึกษาค้นคว้านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมดีขน้ึ โดยดูแลความสะอาดร่างกาย เสือ้ ผ้า ห้องเรียนและ
บริเวณทีร่ บั ผิดชอบ ได้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน
4. ด้านการแสดงความเคารพ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้
เห็นว่า บุคลากรสายวิชาการควรมีการพัฒนาวินยั ของนักศึกษาในเรื่องการมีสมั มาคาระกับผูใ้ หญ่อย่างเหมาะสม การแสดง
ความเคารพอย่างถูกต้อง โดยบุคลากรสายวิชาการควรเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องนักศึกษาเกีย่ วกับการแสดงความเคารพตาม
แบบอย่างของประเพณีไทย ควรมีการว่ากล่าวตักเตือน เมื่อเห็นนักศึกษาแสดงกิริ ยาไม่เหมาะสม ควรกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแสดงความเคารพอย่างต่อเนื่องทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
ควรมีการส่ง เสริมและรณรงค์ให้นัก ศึกษาปฏิบตั ิต นในการแสดงความเคารพอย่า งต่ อเนื่ อง สอดคล้องกับแนวคิด ของ
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ [6] ได้ให้แนวคิดในการเสริมสร้างวินัย เกี่ยวกับการแสดงความเคารพ ไว้ว่า
การใช้วฒ
ั นธรรมในสังคม เป็ นแนวปฏิบตั ผิ สมผสานกับหลักการ ทาให้เป็ นพฤติกรรมเคยชิน เช่น การทาความเคารพด้วย
การไหว้เมื่อพบผูใ้ หญู่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ด็กทาได้ง่าย แต่การเข้าแถวไม่ใช่วฒ
ั นธรรมไทย ซึง่ เด็กไม่เห็นแบบอย่างทีด่ ยี ่เู สมอดังเช่น
การไหว้ของไทย ดังนัน้ การไหว้จงึ กระทาได้ง่ายต่อการปฏิบตั มิ ากกว่าการเข้าแถว
5. ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของมทร.พระนคร พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายวิชาการควรมีการพัฒนาวินัยของนักศึกษาในเรื่องมหาวิทยาลัยควรมอบเกียรติบตั รให้
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาควรปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ บุคลากรสายวิชาการและมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษา
ร่วมกันปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรสายวิชาการควรมีการว่ากล่าว
ตักเตือน เมื่อนักศึกษาไม่ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบ ัติของมหาวิทยาลัย และควรร่ วมมือกับมหาวิ ทยาลัย
ควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวคิดของพูลสวัสดิ ์ [7] ได้
ให้ความหมายวินัยในโรงเรียนไว้ว่าการกระทาตามระเบียบหรือข้อบังคับต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ โดยความสมัครใจของผู้ปฏิบตั ิคือ
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นักเรียนทีไ่ ด้มองเห็นคุณค่าแล้วว่า การปฏิบตั ติ นตามกฎ ข้อบังคับทีโ่ รงเรียนสร้างขึน้ ไว้ และตนเองก็เห็นพ้องด้วยนัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะ
ธารงไว้ดว้ ยความสงบเรียบร้อย อันจะนามาซึง่ ความสุข และความเสมอภาคแก่สมาชิกทุกคนในสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาแนวทางการพัฒ นาวินัย นัก ศึก ษาตามความคิด เห็น ของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อนาข้อมูลพืน้ ฐานทีไ่ ด้จากการศึกษามาส่งเสริมและ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาวินัยนักศึกษา เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ ทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดขึน้ เพื่อเป็ นการปลูกฝงั ความมีวนิ ัยให้แก่นักศึกษาโดยการให้คาแนะนาและอบรมสังสอนให้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ ของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิ นบาทต่อเงิ นเยน
Determinants affecting a fluctuation of Thai-Yen exchange rate
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์1
Thatphong Awirothananon1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่อ ง ป จั จัย ที่ มีผ ลต่ อ การเคลื่ อ นไหวระยะสัน้ ของอัต ราแลกเปลี่ย นค่ า เงิน บาทต่ อ เงิ น เยน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ ของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่ อเงินเยน
ปจั จัยทีใ่ ช้ในศึกษาประกอบด้วย เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย, อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก,
อัตราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา, และการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ ซึง่ เป็ นข้อมูลราย
เดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ซึง่ ผลการศึกษา
ั
พบว่า มีเพียง 3 ปจจัยมีความสัมพันธ์กบั อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 99% ได้แก่ ระดับเงินทุนสารองระหว่างประเทศ, อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก, และอัตรา
ดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา
คาสาคัญ: อัตราแลกเปลีย่ น เงินบาท เงินเยน

Abstract
The objective of this study entitled Determinants affecting a fluctuation of Thai-Yen exchange rate is to
study the factors that affect the short-term movement of the Thai Baht exchange rate against the Japanese
Yen. The considered factors are international reserves, the past trends of the Japanese Yen, the LIBOR
interest rate, and changes in Japanese Yen value in the world money market. All factors are monthly data
from January 2002 to December 2012. The results from multiple regression analysis show that the movement
of the Thai Baht is affected by three factors, which are international reserves, the past trend of the Japanese
Yen, and the LIBOR interest rest, with high confidence interval statistics testing at 99% level.
Key words: Exchange rate, Thai Baht, Japanese Yen
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บทนา
การค้าระหว่างประเทศมีความสาคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็ นเศรษฐกิจระบบเปิ ด (Open Economy)
ปจั จุบนั ประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่ น โดยญี่ปุ่นเป็ นประเทศคู่คา้ รายใหญ่
ทีส่ ุดของประเทศไทย [1] ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็ นคู่ค่าอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ระหว่างปี
2550 – 2555 ทัง้ สองประเทศมีมลู ค่าการค้าเฉลีย่ ปี ละ 49,786.86 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และในปี 2553 การค้ารวม
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่า 58,271.84 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สูงขึ้นจากปี 2552 ที่มีมูลค่ า
40,747.11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็ นร้อยละ 43.01 [2]
ประเทศญี่ปุ่น เป็ นตลาดส่งออกอันดับ ที่ 3 ของประเทศไทย รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน การส่งออกของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปี 2550 – 2553 มีมูลค่าเฉลีย่ ปี ละ
18,588.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และในปี 2553 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 20,415.71 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 ทีม่ มี ูลค่า 15,723.68 ล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกา คิดเป็ นร้อยละ 29.84 ส่วน
การนาเข้าในปี 2552 ประเทศญี่ปุ่นเป็ นแหล่งนาเข้าอันดับที่ 1 ของประเทศไทย การนาเข้าของประเทศไทยจาก
ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปี 2550 – 2552 มีมูลค่าเฉลี่ยปี ละ 28,979.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และในปี 2553
ประเทศไทยนาเข้าจากประเทศญี่ปนุ่ มูลค่า 34,573.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี 2552 ที่
มีมลู ค่า 25,023.42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็ นร้อยละ 51.28 [2]
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ประเทศไทยได้มกี ารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่ นจากอัตราแลกเปลีย่ นแบบ
คงที่ (Pegged exchange rate) มาเป็ นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed float
exchange rate) ซึ่งค่าเงินบาทสามารถเคลื่อนไหวขึน้ ลงตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาด
เงินตราทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ [3] และค่าเงินดังกล่าวสามารถเปลีย่ นแปลงได้จากปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะเข้าทาการแทรกแซงค่าเงินบาทบ้างเป็ นบางโอกาสเท่าที่จาเป็ น เพื่อไม่ให้อตั รา
แลกเปลีย่ นมีความผันผวนมากเกินไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค โดยระบบดังกล่าวช่วยทาให้
นโยบายการเงินมีความคล่องตัวมากขึน้ และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังทาให้นกั ลงทุนมีความมันใจในการลงทุ
่
น และทาให้
รัฐบาลสามารถดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศได้ดขี น้ึ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงทีผ่ ่านมาจะมีการ
แทรกแซงอัตราแลกเปลีย่ นโดยใช้ระบบดังกล่าว แต่ค่าเงินบาทก็ยงั มีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากความไม่แน่ นอน
ของปจั จัยทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในและต่างประเทศ เช่น วิกฤตหนี้ยุโรป โดยตลาดสินค้าและตลาดเงินของประเทศต่าง
ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยผ่านตลาดเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ ความผันผวนจากอัตราแลกเปลีย่ นนี้จะส่งผลต่อ
ภาครัฐและเอกชน คือ ทาให้การดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศมีความเสีย่ งเพิม่ มากขึน้ เมื่อค่าเงินบาทเปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจะต้องคอยติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลักษณะดังกล่าวทาให้ทงั ้ ภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ
ถึงตัวแปรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่มผี ลต่อการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ย นกันมากขึ้น อาทิ แนวโน้ มอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ปริมาณเงินทุนไหลเข้าสุท ธิ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รายได้ท่แี ท้จริง และสถานการณ์การจ้างงาน เพราะเมื่อรู้ว่าปจั จัยอะไรมีความสาคัญต่อการกาหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นแล้ว ภาครัฐและเอกชนก็สามารถดาเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพได้อย่างเหมาะสม [4, 5]
ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ระบบปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีบทบาทและความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการทาธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น จึงทาให้การศึกษาครัง้ นี้ให้ความสนใจถึงปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ ของอัตรา
แลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับตัวในภาคเศรษฐกิจการเงินให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ คี วามผันผวน
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วิ ธีการศึกษา
จากทฤษฎีและแนวคิดทางการเงิน เช่น แนวคิดอานาจซือ้ เสมอภาค (Purchasing Power Parity), ทฤษฎี
The Fisher [6] effect, ทฤษฎี The international Fisher effect, ทฤษฎีอตั ราดอกเบีย้ เสมอภาค (The interest rate
parity), และการปรับตัวของอัตราแลกเปลีย่ นตามกลไกตลาด รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการศึกษาครัง้ นี้ ตัวแปร
ตาม ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยน โดยใช้อตั ราขายเฉลีย่ (Selling rate) ของธนาคารพาณิช ย์ไทย
ส่วนตัวแปรอิสระต่าง ๆ ได้มาจากงานวิจยั ของภูมฐิ าน รังคกูลนุ วฒ
ั น์และนิรมล สุดคนึง [7] และธนินท์รฐั รัตนพงศ์
ภิญโญ [4] มาสรุปเป็ นกรอบแนวความคิด ดังนี้
1) เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย (International reserve) เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ ะท้อนความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรง อันเนื่องมาจากทุนสารองระหว่างประเทศ โดยทัวไปประกอบด้
่
วย ทองคา
เงินตราสกุลต่างประเทศ และหลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศ ดังนัน้ ถ้าระดับทุนสารองระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลง
ไป ย่อมทาให้รายได้ของประเทศเปลีย่ นแปลงตาม และส่งผลต่อการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน (Fundamental analysis)
ทางเศรษฐกิจ จากผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Open economy) ของประเทศไทยโดยภาพรวม
2) อัตราดอกเบี้ย LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ กู้ยมื ระหว่างธนาคาร
ประเทศของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในตลาดยุ โรปทีม่ กี รุงลอนดอนเป็ นศูนย์กลางค้าเงินทีส่ าคัญ อัตราดอกเบีย้ นี้จะ
เคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินของสหรัฐอเมริกา ซึง่ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมีผลต่ออัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างแน่ นอน (ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในเงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย) และเป็ นตัวชี้นา (Leading
indicator) ต่ อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ในระยะสัน้ แล้ว การ
เปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ LIBOR จะส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และเกิดผลสุทธิต่อเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศของไทย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
3) การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ (Relative interest rate) คือ การเปลีย่ นแปลงนี้จะส่งผลต่อ
การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ต่ า งประเทศ ซึ่ง จะส่ง ผลต่ อ ระดับ อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของเงิน สกุ ลต่ า ง ๆ ท าให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สมมติว่า อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึน้ ขณะที่อตั รา
ดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่นยังเท่าเดิม จะทาให้บญ
ั ชีเงินฝากในรูปสกุลเงินบาทเป็ นที่น่าสนใจมากขึน้ ในสายตาของนัก
ลงทุน ขณะทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากในรูปสกุลเงินเยนกลับมีความน่ าสนใจต่ าลงโดยเปรี ยบเทียบ สถานการณ์เช่นนี้จะทาให้อุป
สงค์เงินตราสกุลเยนลดลง ขณะทีอ่ ุปทานเงินสกุลเยนเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากนักลงทุนจะทาการเคลื่อนย้ายเงินมาฝากใน
บัญชีสกุลเงินบาทมากขึน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
ทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน (y) ดังนี้
y = b1 + b2x1 + b3x2 + b4x3 + b5x4
โดย x1, x2, x3, และ x4 คือ เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย, อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินเยนใน
ตลาดโลก, อัตราดอกเบีย้ LIBOR, และการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ ตามลาดับ

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้จะเริม่ เก็บตัง้ แต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2555 จานวน
ทัง้ สิ้น 132 เดือน และแบ่งเป็ นตัวแปรตาม คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่ อเงินเยน ซึ่ งใช้อตั ราขายเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยจะอยู่ในรูปของ Logarithm ฐานธรรมชาติ (ln XE) ส่วนตัวแปรอิสระ มีดงั นี้
1. เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย จะอยู่ในรูปของ Logarithm ฐานธรรมชาติ (ln Reserve)
2. อัตราแลกเปลี่ย นของค่ าเงินเยนในตลาดโลก จะอยู่ในรูปของ Logarithm ฐานธรรมชาติ ของอัตรา
แลกเปลีย่ นค่าเงินเยนต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ของธนาคารกลางแห่งประเทศญีป่ นุ่ (ln US/Yen)
923

3. อัตราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา (LIBOR)
4. การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ จะอยู่ในรูปแบบความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ ยกูย้ มื
เงินข้ามคืนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยโดยเฉลีย่ และอัตราดอกเบีย้ Call Rates, Uncollateralised Overnight/End of
Month ของประเทศญีป่ นุ่ (IB)
เนื่องจากข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ ของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อ
เงินเยนนัน้ เป็ นของมูลอนุ กรมเวลา (Time series data) ดังนัน้ ก่อนทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจาลองควร
ทาการทดสอบว่าตัวแปรแต่ละตัวในแบบจาลองนัน้ เป็ น Stationary หรือไม่
ข้อมูลอนุ กรมเวลาของตัวแปรใด ๆ จะมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรสุ่ม (Random variables) เมื่อตัวแปรเหล่านี้ถูก
นามาเรียงกันตามลาดับเวลาจะเรียกตัวแปรนี้ว่า Stochastic process หรือ Random process [8] โดยทีล่ กั ษณะของตัว
แปรนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ Stationary stochastic process (หรือ Stationary) และ Non-stationary stochastic
process (หรือ Non-stationary) โดยงานวิจยั ของ Granger และ Newbold [9] พบว่า การประมาณสมการถดถอยทีใ่ ช้
ตัวแปรทีม่ ลี กั ษณะ Non-stationary แล้ว ค่า Durbin-Watson [10, 11] statistics จะต่า และค่า R2 จะสูง ค่า t-statistics
จะมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ค่าสัมประสิทธิไม่
์ สอดคล้องกับทฤษฎี ซึง่ จะทาให้เกิดความสัมพันธ์ทไ่ี ม่แท้จริง (Spurious
relationship) และขาดความน่ าเชื่อถือ เพราะตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะของเงื่อนเวลา (Correlated
trend) มากกว่าในลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จะทาการทดสอบว่าตัวแปรแต่ละตัวเป็ น
Stationary หรือไม่ โดยใช้วธิ ขี อง Augmented Dickey-Fuller [12] test (ADF t-test) และการเลือกค่าความล่าช้า (Lag)
ทีเ่ หมาะสมจะพิจารณาจากค่า Schwarz [13] Information Criterion

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินเยนใน
ตลาดโลก (US) มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด 4.6256 ส่วนตัวแปรอัตราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา (LIBOR) มี
ค่าเฉลีย่ ต่ าทีส่ ุด 1.9978 และทุกตัวแปรไม่มกี ารกระจายข้อมูลแบบปกติ (Normal distribution) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เช่น ตัวแปรอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน (XE) มีค่าเฉลีย่ 3.5688 และมีการกระจายของข้อมูลแบบเบ้
ซ้าย (ค่าความเบ้ -0.775) และแบน (ค่าความโด่ง -0.1389) ซึง่ แสดงว่าตัวแปร XE ไม่มกี ารกระจายข้อมูลแบบปกติโดย
ค่าสถิติ Jarque-Bera มีค่า 13.1062 ซึง่ มีนยั สาคัญทางทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99%
ตารางที่ 1 สถิ ติเชิ งพรรณนา
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
XE
3.5688(0.0077)
Reserve
4.3865(0.0517)
US
4.6256(0.0137)
LIBOR
1.9978(0.1599)
IB
2.2905(0.0958)

ความเบ้
-0.7755(0.2108)
0.0950(0.2108)
-0.4452(0.2108)
0.7449(0.2108)
0.5674(0.2108)

หมายเหตุ

ความโด่ง
-0.1389(0.4187)
-1.5513(0.4187)
-1.1246(0.4187)
-0.8700(0.4187)
-0.5433(0.4187)

Jarque-Bera
13.1062***
13.20812***
11.2544***
16.2134***
8.6970**

ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า Standard error
*, **, และ *** แสดงการมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามลาดับ
ตารางนี้แสดงค่าสถิตพิ รรณนาของตัวแปรต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดย XE, Reserve, US, LIBOR, และ IB คือ อัตราแลกเปลีย่ น
ค่าเงินบาทต่อเงินเยน, เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย, อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก, อัตราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุล
เงินสหรัฐอเมริกา, และการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ ตามลาดับ
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ผลการทดสอบ Stationary โดยใช้ค่าสถิติ ADF t-test ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 พบว่า ทุกตัวแปรใน Level
form เป็ นตัวแปรแบบ Non-stationary เช่น ตัวแปรการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ (IB) มีค่าสถิติ ADF
t-test -2.2566 พร้อมกับค่าความล่าช้า (Lag) 2 ซึง่ ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ แต่ถ้ามีการแปลงให้อยู่ในรูปผลต่างลาดับที่
หนึ่ง (First differenced form) จะพบว่า ทุกตัวแปรเป็ นตัวแปรแบบ Stationary เช่น ตัวแปร LIBOR มีค่าสถิติ ADF ttest -10.8287 พร้อมกับค่า Lag 0 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99%
ตารางที่ 2 การทดสอบ Stationary
Level form
ตัวแปร
XE
Reserve
US
LIBOR
IB

Lag
1
1
0
0
2

First differenced form
Lag
t-value
0
-8.5887***
0
-8.7200***
0
-11.2614***
0
-10.8287***
0
-5.8577***

t-value
-1.8685
-1.4198
-1.9455
-0.6987
-2.2566

หมายเหตุ ตัวแปร Reserve และ US มีการนาตัวแปรแนวโน้ม (Time trend) เข้าไปใส่ในสมการทาสอบ Stationary ด้วย เพราะว่าตัว
แปร Reserve และ US มีแนวโน้ม
*, **, และ *** แสดงการมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามลาดับ
ตารางนี้แสดงผลการทดสอบ Stationary ตามแนวคิดของ Augmented Dickey-Fuller (1979) test จากสมการ
yt =  + T + yt-1 + 1yt-1 + 2yt-2 + ... + pyt-p + et
โดย ,  , , และ  คือ ค่าประมาณการพารามิเตอร์
T และ p คือ ค่าแนวโน้ม และค่าความล่าช้า (Lag)
ซึ่ง y คือ ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ XE, Reserve, US, LIBOR, และ IB คือ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน, เงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศของไทย, อัตราแลกเปลี่ยนของค่ าเงิน เยนในตลาดโลก, อัต ราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุล เงินสหรัฐอเมริกา, และการ
เปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ ตามลาดับ

ตารางที่ 3 แสดงปจั จัยต่าง ๆ ทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อ XE ซึง่ พบว่า มีเพียง 3 ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลเชิงลบต่อ
XE อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึง่ ได้แก่ ระดับเงินทุนสารองระหว่างประเทศ (Reserve),
US, และ LIBOR เช่น ค่าสัมประสิทธิขอตั
์ วแปร Reserve มีค่า -0.1600 ซึง่ มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่
95% และแปลผลได้ว่า ถ้า Reserve มีการเปลีย่ นแปลงหนึ่งหน่วยจะมีผลทาให้ XE ลดลง 0.1600 หน่วย
ตารางที่ 3 สมการพยากรณ์
ตัวแปร
C
Reserve
US
LIBOR
IB

ค่าสัมประสิ ทธิ์
0.0013
-0.1600**
-0.4163**
-0.0117**
0.0063

ค่า Standard error
0.0018
0.0726
0.0636
0.0055
0.0094

หมายเหตุ *, **, และ *** แสดงการมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามลาดับ
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ตารางนี้แสดงความสัมประสิทธิของสมการถดถอยเชิ
งพหุคณ
ู ดังนี้
์
XE = C + b1Reserve + b2US + b3LIBOR +b4IB
โดย XE, C, Reserve, US, LIBOR, และ IB คือ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน, Intercept term, เงินทุนสารองระหว่างประเทศ
ของไทย, อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก, อัตราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา, และการเปลีย่ นแปลงในอัตรา
ดอกเบีย้ เปรียบเทียบ ตามลาดับ

การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity analysis)
อัตราดอกเบีย้ ในตลาดซือ้ คืน 1 วัน (Repurchase rate 1 day: RP1) จะใช้แทนอัตราดอกเบีย้ กูย้ มื เงินข้ามคืน
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย (IB) จะเริม่ เก็บตัง้ แต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 (เนื่องจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้เป็ นเดือนสุดท้ายของตลาดซื้อคืน) จานวนทัง้ สิน้ 74 เดือน
ดังนัน้ ตัวแปรการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ จะอยู่ในรูปแบบความแตกต่างระหว่าง RP1 และอัตรา
ดอกเบีย้ Call Rates, Uncollateralised Overnight/End of Month ของประเทศญี่ปุ่น (RP) ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ยังคง
เหมือนเดิม
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาของตัวแปรต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ตงั ้ แต่เดือนมกราคม 2545 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2551 พบว่า ตัวแปร Reserve มีค่าเฉลีย่ สูงสุด 3.9102 ส่วนตัวแปร RP มีความเฉลีย่ ต่ าสุด 2.4306
และตัวแปร XE มีค่าเฉลีย่ 3.5365 และมีการกระจายของข้อมูลแบบเบ้ซา้ ย (ค่าความเบ้ -0.7227) และแบน (ค่าความ
โด่ง -0.6418) ซึง่ แสดงว่า ตัวแปร XE ไม่มกี ารกระจายข้อมูลแบบปกติ โดยค่าสถิติ Jarque-Bera มีค่า 7.6048 ซึง่ มี
นัยสาคัญทางทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99% แต่มเี พียงหนึ่งตัวแปรทีม่ กี ารกระจายข้อมูลแบบปกติ ซึง่ ได้แก่ ตัว
แปร US เนื่องจากค่าสถิติ Jarque-Bera มีค่า 0.6055 ซึง่ ไม่มนี ยั สาคัญทางทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 4 สถิ ติเชิ งพรรณนา (การวิ เคราะห์ความไว)
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ความเบ้
XE
3.5365
-0.7227
(0.0100)
(0.2792)
Reserve
3.9102
0.6553
(0.0320)
(0.2792)
US
4.7451
0.2221
(0.0069)
(0.2792)
LIBOR
3.0565
0.2640
(0.1959)
(0.2792)
IB
2.4408
0.6378
(0.1426)
(0.2792)
RP
2.4306
0.6197
(0.1445)
(0.2792)
หมายเหตุ

ความโด่ง
-0.6418
(0.5517)
-0.4458
(0.5517)
-0.0047
(0.5517)
-1.6243
(0.5517)
-0.9488
(0.5517)
-1.0027
(0.5517)

Jarque-Bera
7.6048**
5.8423*
0.6055
8.6845**
7.6919**
7.7296**

ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า Standard error
*, **, และ *** แสดงการมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามลาดับ
ตารางนี้แสดงค่าสถิตพิ รรณนาของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ โดย XE, Reserve, US, LIBOR, IB และ RP คือ อัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยน, เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย, อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก, อัตราดอกเบี้ย
LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา, การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบ, และการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบ
ตามลาดับ
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ผลการทดสอบ Stationary โดยใช้ค่าสถิติ ADF t-test พบว่า ทุกตัวแปรทีศ่ กึ ษาตัง้ แต่เดือนมกราคม 2545 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ใน Level form เป็ นตัวแปรแบบ Non-stationary เช่น ตัวแปร IB และ RP มีค่าสถิติ ADF t-test
-1.4605 และ -1.4587 ซึง่ ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ แต่ถ้ามีการแปลงให้อยู่ในรูปผลต่างลาดับทีห่ นึ่ง (First differenced
form) จะพบว่า เกือบทุกตัวแปรเป็ นตัวแปรแบบ Stationary ยกเว้นตัวแปร LIBOR จะเป็ นตัวแปรแบบ Stationary เมื่อ
อยู่ในรูปผลต่างลาดับทีส่ อง (Second differenced form) ซึง่ ค่าสถิติ ADF t-test -20.4235 ซึง่ มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมัน่ 99%
ตารางที่ 5 แสดงปจั จัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ XE โดยในตารางนี้จะแสดงผลจากการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณจานวนสองสมการ พบว่า มีเพียงหนึ่งปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ XE อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมัน่ 99% ซึง่ ได้แก่ US ทีม่ คี ่าสัมประสิทธิในสมการที
ห่ นึ่ง -0.3044 และ -0.3133 สาหรับสมการทีส่ อง
์
ซึง่ ทัง้ สองค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99% และแปลผลได้ว่า ถ้า US มีการเปลีย่ นแปลงหนึ่งหน่ วยจะ
มีผลทาให้ XE ลดลง 0.3044 และ 0.3133 หน่วย ตามลาดับ ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตติ ่อ XE
ตารางที่ 5 สมการพยากรณ์ (การวิ เคราะห์ความไว)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิ ทธิ์
C
-0.0006
(0.0023)
Reserve
-0.0897
(0.0960)
US
-0.3044***
(0.0921)
LIBOR
0.0023
(0.0064)
IB
-0.0091
(0.0118)
RP

ค่าสัมประสิ ทธิ์
-0.0006
(0.0023)
-0.0942
(0.0963)
-0.3133***
(0.0921)
0.0020
(0.0064)

-0.0029
(0.0119)

หมายเหตุ

ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า Standard error
*, **, และ *** แสดงการมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่ มัน่ 90%, 95%, และ 99% ตามลาดับ
ตารางนี้แสดงความสัมประสิทธิของสมการถดถอยเชิ
งพหุคณ
ู ดังนี้
์
XE = C + b1Reserve + b2US + b3LIBOR +b4IB และ XE = C + b1Reserve + b2US + b3LIBOR +b4RP
โดย XE, C, Reserve, US, LIBOR, IB และ RP คือ อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน, Intercept term, เงินทุนสารองระหว่าง
ประเทศของไทย, อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก, อัตราดอกเบี้ย LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา, การเปลีย่ นแปลงในอัตรา
ดอกเบีย้ เปรียบเทียบ, และการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบีย้ เปรียบเทียบ ตามลาดับ

อภิ ปรายผล
การศึก ษาจากสมการเชิง ถดถอยเชิง พหุ คู ณ พบว่ า มีเ พีย งตัว แปรการเปลี่ย นแปลงในอัต ราดอกเบี้ย
เปรียบเทียบ (IB และ RP) ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตติ ่อการเคลื่อนไหวระยะสัน้ ของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน
(XE) ซึง่ ผลทีไ่ ด้สอดคล้องกับงานวิจยั ของประภัสสร คาสวัสดิ ์ [14] แต่มเี พียง 3 ตัวแปรทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิตติ ่อ XE
ซึง่ ได้แก่
ระดับเงินทุนสารองระหว่างประเทศ (Reserve) มีความสัมพันธ์ในทิศทางแบบผกผวนกับ XE และเป็ นไปตาม
สมมติฐาน นันคื
่ อ เงินทุนสารองระหว่างประเทศเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ ะท้อนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
927

โดยตรง อันเนื่องมาจากทุนสารองระหว่างประเทศโดยทัวไปประกอบด้
่
วย ทองคา เงินตราสกุลต่ างประเทศ และ
หลักทรัพย์ของรัฐบาลต่างประเทศ ดังนัน้ ถ้าระดับทุนสารองระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทาให้รายได้ของ
ประเทศเปลีย่ นแปลงตาม และส่งผลต่อการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน (Fundamental analysis) ทางเศรษฐกิจ จากผลที่
เกิดขึน้ ต่อระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (Open economy) ของประเทศไทยโดยภาพรวม ซึง่ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนภัสสร ณ เชียงใหม่ [15] นัยนา กองทัพธรรม [16] รัตนา เฉลียว [17] ภูมฐิ าน รังคกูลนุ วฒ
ั น์ และนิรมล
สุดคนึง [7] ธนินท์รฐั รัตนพงศ์ภญ
ิ โญ [4] และธนานันท์ กมลรัตน์มงคล และคณะ [18]
อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินเยนในตลาดโลก (US) มีความสัมพันธ์ในทิศทางแบบผกผวนกับ XE และเป็ นไป
ตามสมมติฐาน นันคื
่ อ อัตราการเปลีย่ นแปลงของเงินเยนในตลาดโลก มีความสัมพันธ์กบั อัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาท
ต่อเงินเยน ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ อัตราการเปลีย่ นแปลงของเงินเยนในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้เงินบาทมีค่า
อ่อนลง ดังนัน้ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเงินเยนก็จะสูงขึน้ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนุ ช
อินทรวิเศษ [19] นัยนา กองทัพธรรม [16] และธนินท์รฐั รัตนพงศ์ภญ
ิ โญ [4]
อัตราดอกเบีย้ LIBOR ในสกุลเงินสหรัฐอเมริกา (LIBOR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางแบบผกผวนกับ XE และ
เป็ น ไปตามสมมติฐาน นัน่ คือ อัต ราดอกเบี้ย นี้ จ ะเคลื่อ นไหวไปตามแนวโน้ ม ของอัต ราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมีผลต่ ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างแน่ นอน (ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศของไทย) และเป็ นตัวชีน้ า (Leading indicator) ต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ ในประเทศต่าง ๆ
รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ในระยะสัน้ แล้ว การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ LIBOR จะส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ และเกิดผลสุทธิต่อเงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้
ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของนภัสสร ณ เชียงใหม่ [15] นงนุ ช
อินทรวิเศษ [19] นัยนา กองทัพธรรม [16] ภูมฐิ าน รังคกูลนุ วฒ
ั น์ และนิรมล สุดคนึง [7] ธนินท์รฐั รัตนพงศ์ภญ
ิ โญ [4]
และธนานันท์ กมลรัตน์มงคล และคณะ [18]

ข้อเสนอแนะ
ผลของแบบจาลองสามารถใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มค่าเงินบาทต่อเงินเยน ในระยะสัน้ ได้ แต่ไม่สามารถทีจ่ ะ
นาไปใช้ในการพยากรณ์ค่าของเงินบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทของไทยอยู่ภายใต้การลอยตัวที่มกี าร
จัดการ (Managed float) อัตราแลกเปลีย่ นลอยตัวทีม่ กี ารจัดการจะมีกลไกการปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์
และอุปทานเงินตราระหว่างประเทศของไทย โดยมีการแทรกแซงระดับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่เหมาะสมจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการกากับดูแลระดับอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทให้มเี สถียรภาพ และสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจของไทยในแต่ละช่วงเวลา
ในช่วงทีร่ าคาน้ามันเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้อตั ราเงินเฟ้อในประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน ซึง่ อาจจะเพิม่ สูงขึน้ ได้ รัฐบาลอาจใช้มาตรการทางการเงิน
เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น เช่น การลดปริมาณเงินภายในประเทศ หรือเพิม่ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
หากเศรษฐกิจของประเทศญีป่ นุ่ ชะลอตัวลง อาจส่งผลให้อตั ราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยนลดลง รัฐบาล
อาจใช้มาตรการทางการเงินเพื่อลดความผันผวน เช่น การเพิม่ ปริมาณเงินภายในประเทศ หรือลดอัตราดอกเ บี้ย
นโยบาย และหากภาคเอกชนขาดความเชื่อมันในเศรษฐกิ
่
จภายในประเทศ และอาจส่งผลให้มกี ารถือครองหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศมากขึน้ เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทาให้อตั ราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยนสูงขึน้ รัฐบาลอาจใช้มาตรการ
ทางการเงิน เช่น การลดปริมาณเงิน หรือการเพิม่ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย เพื่อลดความผันผวนดังกล่าว
อนึ่ง จากผลของการศึกษาครัง้ นี้ยงั พบว่า การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยน
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลต้องใช้การวิเคราะห์แบบผสมผสานกัน กล่าวคือ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค ( Technical
analysis) จะทาให้ทราบแนวโน้มของค่าเงินบาท ขณะทีก่ ารวิเคราะห์ดา้ นปจั จัยพืน้ ฐาน (Fundamental analysis) จะ
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ทาให้ทราบมูลค่าทีแ่ ท้จริงของค่าเงินบาท ซึง่ เมื่อผนวกกับการวิเคราะห์ Sentimental analysis จะยิง่ ทาให้ทราบมูลค่าที่
ควรจะเปลีย่ นแปลงไปเป็ นของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทต่อเงินเยนในขณะนัน้ ๆ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรพัฒนาแบบจาลองระยะยาวและแบบจาลองการพยากรณ์ค่าอัตราแลกเปลีย่ นโดยใช้ทงั ้ 3 เทคนิค คือ
การวิเคราะห์ดา้ นปจั จัยพืน้ ฐาน (Fundamental analysis) การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) และการ
วิเคราะห์โดย Sentimental analysis ร่วมกับตัวแปรเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กรอบการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาททีเ่ หมาะสมในต่างช่วงเวลาประกอบกัน ซึง่ จะนาไปสู่
การพัฒนาแบบจาลองทีเ่ ป็ นไปได้ในการพยากรณ์ค่าเงินบาทให้ได้ผลลัพธ์ทใ่ี กล้เคียงทีส่ ดุ
2. ควรนาผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในการคาดคะเนอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาท หรือไปใช้ประโยชน์
ในทางธุร กรรมการค้าและการเงิน ระหว่า งประเทศต่ อไป และควรนาผลการศึกษาที่ไ ด้ไ ปเผยแพร่ เ พื่อ ประโยชน์
สาธารณะ และเพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับผูด้ แู ลนโยบายการเงินด้านอัตราแลกเปลีย่ น
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ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสาหรับพัฒนาผลิ ตภัณฑ์วิสาหกิ จชุมชน เพื่อการค้า
ระดับประเทศสู่ความยั ่งยืน (กรณี ศึกษา : ผลิ ตภัณฑ์ชมุ ชนจังหวัดนครราชสีมา)
Marketing Strategy Model for Community Product to Develop National Trade to
Sustainability. (Case Study : Community product Nakhon Ratchasima)
ฉัตรชัย อินทสังข์1 และ ปวีณา อาจนาวัง1
Chatchai Inthasang1 and Paveena Atnawang1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษา เรื่อง ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน เพื่อการค้า
ระดับประเทศ สูค่ วามยังยื
่ น มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาต้นแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชน (2) เพื่อหาช่องทางการจัดจาหน่ ายและเพิม่ ยอดขาย (3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รบั มาตรฐานระดับประเทศ ซึง่
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูผ้ ลิตทีผ่ ่านการคัดเลือกโดยวิธกี ารสัมภาษณ์แ บบเจาะลึ ก คือ กลุ่มผูผ้ ลิตบ้านคลองทรายและบ้านวังไผ่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คือ การฝึ ก อบรมกลยุ ท ธ์ ด้ า นการตลาด จากภาคทฤษฎี ล งสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และได้ จ าก
กระบวนการวิจยั และพัฒนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ นักวิชาการและผูม้ ปี ระสบการณ์ นามาพัฒนาเป็ นต้นแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาดประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1) ผูน้ าหน่วยงานภาครัฐทีต่ อ้ งถ่ายทอดองค์ความรู้ ศาสตร์วชิ าการแขนงต่างๆลง
สูช่ ุมชน 2) ผูน้ าชุมชนต้องมีภาวะผูน้ า มุ่งมัน่ ตัง้ ใจ ตระหนักในการเป็ นผูป้ ระกอบการ มีการบริหารกิจการอย่างเป็ นระบบ
3) ความร่วมมือ ร่วมใจและการดาเนินงานอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายทีม่ าจากการยอมรับร่วมกัน
คาสาคัญ : ต้นแบบ กลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน

Abstract
This research is the study of Marketing Strategy Model for Community Product to National Trading
Development for Sustainability. The purposes are: 1) To study model of marketing strategy for development
community products. , 2) To seek for distribution channels and increase sales for subscribers. and 3) To develop
national standards. The producers community products are the samples. In-depth interviewing of producers BanKlongsai and Ban-Wangpai. The data collection technique by the training in theory of marketing strategy to work
shop. The results even concept , theory , suggestion from experienced instructors and academic were used for
the model suitable marketing strategy.
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The results of this research are : 1) Government agency leader should be transferred the knowledge in
multi-disciplinary into community. 2) Community leaders should be committed and intended to be
entrepreneurship , and operated their business by systematic management. 3) Strength collaboration in
operations establishes by the acceptance in co-target or goal.
Key words : Model , Marketing Strategy , Community product

บทนา
รัฐบาลได้มนี โยบายพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนได้มกี ารผลิตสินค้า เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าของชุมชนนัน้ ๆ โดยได้เห็นความสาคัญของศักยภาพคน ศักยภาพชุมชน ค้นหาทุนทางสังคม จนพัฒนามาเป็ นแผน
แม่บทของชุมชนนัน้ ๆ ตลอดจนพัฒนาชุมชน คือ ชาวบ้าน กลุ่มคน กลุ่มทีผ่ ลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีก่ าลังได้รบั ความนิยมสูงในปจั จุบนั เนื่องจากเป็ นแหล่ง
ทีม่ โี อโซน ติดอันดับ 7 ของโลกทาให้ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว ทาให้ระบบเศรษฐกิจในอาเภอ ร่วมถึงความเป็ นอยู่
ของชาวบ้านดีขน้ึ ตามลาดับ [3] ซึง่ ในชุมชน ตาบล อาเภอ ยังมีของดีๆ อีกมากมาย นัน้ คือ ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน
หรือ สินค้า OTOP คณะผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความสาคัญ จึงได้บรู ณาการงานวิจยั เรื่อง ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสาหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน เพื่อการค้าระดับประเทศสูค่ วามยังยื
่ น (กรณีศกึ ษา : ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีม่ รี ะดับต่ากว่า 3 ดาว
เขตอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ เศรษฐกิจทีม่ งคั
ั ่ ง่ ไปสูก่ ารกินดี อยู่ดขี องชุมชน
และสังคมต่อไป ซึง่ จะเป็ นรากฐานองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม พร้อมทีจ่ ะนาไปปฏิบตั ใิ ห้สภาพ
วิถชี วี ติ และความเป็ นอยู่ของชุมชนเข้มแข็งและยังยื
่ นสืบไป ด้วยความร่วมมือของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา องค์กรส่วนท้องถิน่ พัฒนาชุมนชุมชนและผูน้ าชุมชน
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาต้นแบบกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน ในจังหวัดต่างๆ
2. เพื่อหาช่องทางการจัดจาหน่ายและเพิม่ ยอดขายให้สมาชิกผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รบั มาตรฐานระดับประเทศ
กรอบแนวคิ ด
การศึกษาความเป็ นมา การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทัง้ ใน
รูปการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการใช้แบบสอบถามประกอบกับแนวความคิดของผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ออกมาดังแสดงในแผนภาพ
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กลยุทธ์การตลาด
- แผนบริหารลูกค้า
- แผนผลิตภัณฑ์
- แผนราคา
- แผนการจัดจาหน่าย
- แผนการส่งเสริมการตลาด

ความอยู่รอด / ความยังยื
่ นของกลุ่ม
- รายได้เพิม่ ขึน้
- การพึง่ ตนเองได้ อยู่ดี มีสขุ
- ผลิตภัณฑ์ได้รบั มาตรฐาน
- การจ้างงานในชุมชนเพิม่ ขึน้
- ชื่อเสียง

ตัวแปรต้น (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิดในการวิจยั

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสมาชิก OTOP หรือกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนในพื้นที่ อาเภอวังน้ าเขียว ประกอบไปด้วย 13
หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านศาลเจ้าพ่อ บ้านสวนห่อม บ้านคลองสอง บ้านเขาแผงม้า บ้านคลองอีแผ่ว บ้านคลองทุเรียน บ้านไทร
ทอง บ้านคลองทราย บ้านคลองบง บ้านบุตะโก บ้านน้ าซับ บ้านวังไผ่ และบ้านซับไทร จาก 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้/ของตกแต่ง และประเภทสมุนไพร [1,2]
2. ประชากร ทีค่ าดหวังเป็ นลูกค้า/ผูบ้ ริโภคของผลิตภัณฑ์ทก่ี ลุ่มคัดเลือก อาจจะเป็ นผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย และกลุ่มคน
กลาง ผูจ้ ดั จาหน่ายทีซ่ อ้ื สินค้าเพื่อไปจาหน่ายต่อ โดยหวังผลกาไรทางธุรกิจ ซึง่ อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างสมาชิก OTOP หรือกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนได้มาโดยวิธกี ารแบบเจาะจง
โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธกี ารสัมภาษณ์แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) หลักเกณฑ์ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ตัง้ ใจ
ั ยทีส่ นับสนุนการผลิต เช่น เงินทุน แรงงาน และวัตถุดบิ
จริงในการดาเนินกิจกรรม อีกทัง้ ต้องมีความพร้อมในด้านปจจั
เป็ นต้น ตามจานวนทีเ่ หมาะสม(ด้านงบประมาณและเวลา)
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิต ได้จานวน 2 หมู่บา้ น มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานไว้เบือ้ งต้น ดังนี้
1. หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบเห็ดหอม และผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสามอย่าง
นางบัญญัติ
หอมสนิท
ประธาน
นางอุไร
เข็มชู
รองประธาน
2. หมู่ที่ 12 บ้านวังไผ่
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบเห็ดหอม และผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสามอย่าง
นางปราณช์ปรียา เศรษฐจันทร์
ประธาน
นางปณั พร
รวมใหม่
รองประธาน
นาทัง้ ผูผ้ ลิตทัง้ 2 หมู่บา้ นไปรับการพัฒนาต้นแบบกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนามาพัฒนากลุม่ ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชนในจังหวัด เพื่อหาช่องทางการจัดจาหน่ายและเพิม่ ยอดขายให้สมาชิกกลุม่
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ขัน้ ตอนกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการ
มีกระบวนการและวิธกี ารศึกษา แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมการและศึกษาสภาพของกลุ่ม
1. หัวหน้าโครงการประชุมนักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั เพื่อชีแ้ จงโครงการและกาหนดบทบาทหน้าที่
2.หัวหน้าโครงการประชุมชีแ้ จงโครงการวิจยั ต่อชุมชน การคัดเลือกชุมชนโดยวิธกี ารสัมภาษณ์แ บบเจาะลึ ก จากกรรมการ
เพื่อค้นหาชุมชนในการร่วมทีมวิจยั ในตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
3. หัวหน้าโครงการประชุมออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
4. ศึกษารวบรวมข้อมูล บริบทจากชุมชน เพื่อหาข้อมูล พืน้ ฐานของชุมชน ของกลุ่ม OTOP หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจ
ชุมชนทีด่ าเนินการอยู่ ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพ ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระยะที่ 2 การวิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และค้นหาแนวทาง การ
เสริมสร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุม่
1. หัวหน้าโครงการประชุมนักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล และเตรียมชีแ้ จงข้อมูลสูช่ ุมชน ทัง้ 2 ชุมชน ทีผ่ ่านการ
คัดเลือก คือ 1) หมู่ท่ี 8 บ้านคลองทราย และ 2) หมู่ท่ี 12 บ้านวังไผ่
2. หัวหน้าโครงการชีแ้ จงข้อมูลสูช่ ุมชน ทัง้ 2 ชุมชน เพื่อให้ชมุ ชนได้ร่วมวิเคราะห์ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง และค้นหาแนว
ทางการเสริมสร้าง พัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม เพื่อการค้าระดับประเทศ สูค่ วามยังยื
่ น
ระยะที่ 3 การนาโครงการไปปฏิ บตั ิ ตามแนวทางเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม
1. หัวหน้าโครงการประชุมนักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั เพื่อวางแผนการเสริมสร้าง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดด้านที่
สาคัญ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารต้นทุน การกาหนดราคา การหาช่องทางการจาหน่าย การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และการส่งเสริม สือ่ สารทางการตลาด ของกลุ่มทัง้ 2 ชุมชน
2. ศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ชุมชนทีม่ กี ารดาเนินกิจกรรม
เกีย่ วกับการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ชุมชน นัน้ คือ การศึกษาดูงาน กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดบิ การแปรรูป การบริหาร
องค์กรด้านแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจูงใจสมาชิก การบริหารจัดการองค์กร การสร้างภาวะผูน้ า การสือ่ สาร การ
สังการ
่ และการบริหารงานด้านการตลาด ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข้อมูลประสบการณ์ของผูน้ าชุมชน [4]
3. จัดกิจกรรม สนับสนุ น การทดลองปฏิบตั ิ การฝึกอบรม วิจยั และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
การวางแผน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทด่ี มี คี ุณภาพ การรับรองมาตรฐาน การกาหนดราคาทีย่ ตุ ธิ รรม การตอบสนองความ
ต้องการของตลาดผูบ้ ริโภค [5,6]
4. ประชุมทีมวิจยั และชาวบ้านเพื่อสรุปการเรียนรูท้ ไ่ี ด้ และจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารในชุมชน
5. ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรม 2 ครัง้
ระยะที่ 4 การสรุปบทเรียน
1. หัวหน้าโครงการสรุปบทเรียนการดาเนินโครงการ
2. รายงานฉบับสมบูรณ์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นลูกค้า/ผูบ้ ริโภคคาดหวังของผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็ นผูบ้ ริโภค คนสุดท้ายและกลุ่มผูจ้ ดั
จาหน่าย ซึง่ อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ซึง่ เปิ ดจากตาราง ของยามาเน่ (Yamane) คือ กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถ
กาหนดขนาดได้ ควรเก็บข้อมูลตัวอย่าง จานวนไม่น้อยกว่า 400 ชุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
ชื่อเสียงในพืน้ ที่ เช่น ตลาดชุมชนไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว และปาลิโอเขาใหญ่ ตลาดน้าปากช่อง เป็ นต้น
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั สาหรับกลุ่มผูบ้ ริโภค
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพื่อรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ทีเ่ ป็ นลูกค้า/ผูบ้ ริโภคคาดหวังของผลิตภัณฑ์ เป็ น
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จาก เอกสาร ผลงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและใกล้เคียง ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิ ดและ
ปลายปิ ด แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ครอบครัว
ั ยความต้องการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รสชาติ ขนาดทีต่ อ้ งการซือ้ ราคาทีต่ อ้ งการซือ้ แหล่งในการ
ตอนที่ 2 ปจจั
ซือ้ รูปแบบการโฆษณาทีต่ อ้ งการ และวัตถุประสงค์ในการซือ้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาด
โดยมีขนั ้ ตอนในการออกแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาข้อมูลต่างๆ ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เพื่อนามาดัดแปลงสร้าง
แบบสอบถามการวิจยั เบือ้ งต้น
2) ผูว้ จิ ยั ได้นาไปหาคุณภาพด้านความตรงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการ
หาค่าความตรงของเนื้อหา ภาษา โครงสร้าง ด้วยวิธกี ารตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวม ด้วยการจดบันทึกเอกสารและทฤษฎี งานวรรณกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั
2. ข้อมูลทีไ่ ด้จากกระบวนการวิจยั ดาเนินการรวบรวบ แนวคิดอาจารย์ นักวิชาการ ผูม้ ปี ระสบการณ์ มาพัฒนา
เป็ นต้นแบบกลยุทธ์ทางการตลาด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ลูกค้า/ผู้บริโภคที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์ท่กี ลุ่มคัดเลือก อาจจะเป็ น
ผูบ้ ริโภคคนสุดท้ายและกลุ่มคนกลาง ผูจ้ ดั จาหน่าย ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
ข้อ มูล ปฐมภู มิท่ีร วบรวมได้จ ากแบบสอบถามการทดสอบพัฒ นาคุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ ป จั จัย ความต้อ งการ
ผลิตภัณฑ์ จะนามาแปลงเป็ นรหัสเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยจะทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่า ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ สถิตเิ ชิง
พรรณนา ( Descriptive Statistics) ในรูปแบบร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) นาเสนอเป็ นรูปตารางประกอบ
ความเรียง
ส่วนที่ 2 ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ สถิตทิ ่ใี ช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ( Descriptive
Statistics) ในรูปแบบร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) นาเสนอเป็ นรูปตารางประกอบความเรียง
ส่วนที่ 3 ด้านข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในส่วนข้อมูลทีไ่ ด้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทา
การรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความ ที่มลี กั ษณะเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนัน้ วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปของความเรียง
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ผลการศึกษา
การทดสอบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ทัง้ 2 ชนิด คือ ข้าวเกรียบเห็ดหอมและแหนมเห็ดสามอย่างของกลุ่มลูกค้า/ผูบ้ ริโภค
ปจั จัยส่วนบุคคล ของกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มอี ายุ 20-30 ปี มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
มีรายได้ครอบครัวอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท การทดสอบผลิตภัณฑ์ ทัง้ 2 ชนิด คือ ข้าวเกรียบเห็ดหอม และแหนม
เห็ดสามอย่างต่อกลุ่มลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย รสชาติ , ขนาดทีต่ ้องการซือ้ , ราคาทีต่ ้องการซือ้ , แหล่งใน
การซือ้ , รูปแบบการโฆษณาทีต่ อ้ งการและวัตถุประสงค์ในการซือ้ มีรายละเอียด ดังนี้
ผลิ ตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดหอม
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ ตอบว่ารสชาติขา้ วเกรียบอร่อยปานกลาง น่าจะมีรสชาติของเห็ดมากกว่านี้ ต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบขนาดปานกลาง 100 – 150 กรัม ต้องการซื้อข้าวเกรียบราคาถุงละ 21 – 30 บาท ต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรียบจากร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเทีย่ ว ต้องการรูปแบบสือ่ สารการตลาด คือ สื่อทางวิทยุ มีวตั ถุประสงค์ในการซือ้
ข้าวเกรียบเพื่อต้องการรับประทานเอง
ผลิ ตภัณฑ์แหนมเห็ดสามอย่าง
ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ่ ตอบว่ า รสชาติ แ หนมเห็ด สามอย่ า งอร่ อ ยปานกลาง น่ าจะมีเ นื้ อ ของเห็ด มากขึ้น ต้อ งการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสามอย่างขนาดใหญ่ 250 กรัม ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสามอย่างราคาถุงละ 80 – 100
บาท ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสามอย่างจากร้านขายของฝากตามแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ต้องการรูปแบบ สื่อสาร
การตลาด คือ สือ่ ทางวิทยุบอกประโยชน์ของเห็ด มีวตั ถุประสงค์ในการซือ้ แหนมเห็ดสามอย่าง เพื่อต้องการรับประทานเอง
การดาเนิ นงาน (Action) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมการและศึกษาสภาพของกลุ่ม
หัวหน้าโครงการประชุมชีแ้ จงโครงการวิจยั ต่อชุมชน เพื่อค้นหาชุมชนร่วมทีมวิจยั ศึกษารวบรวมข้อมูลบริบท
จากชุมชน เพื่อหาข้อมูลพืน้ ฐาน ของกลุ่ม OTOP หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน ทีด่ าเนินการอยู่ ความรูภ้ ูมปิ ญั ญาที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพและข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุ่มชาวบ้านทีส่ นใจ ประกอบด้วย 2 หมู่บา้ น ในเขตตาบลวังน้าเขียว อาเภอวังน้าเขียว คือ
หมู่ 8 บ้านคลองทราย นางบัญญัติ หอมสนิท ประธาน หมู่ 12 บ้านวังไผ่ นางปราณช์ปรียา เศรษฐจันทร์ ประธาน มีการ
ออกข้อกาหนด เงื่อนไข ระเบียบกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
ระยะที่ 2 การวิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
หัวหน้าโครงการจัดประชุม ชีแ้ จงรายละเอียด การดาเนินงานโครงการวิจยั เพื่อช่วยกันดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีด่ าเนินการอยู่ทงั ้ 2 หมู่บา้ น การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- มีวตั ถุดบิ อย่างเพียงพอตลอดปี
- ขาดความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
- ผูน้ าทีม่ คี วามเข้มแข็ง และมีศกั ยภาพในการ ดาเนินงาน
- ขาดเงินทุนและเงินทุนไม่เพียงพอในการบริหาร
- กลุ่มมีความร่วมมือกันอย่างเต็มทีแ่ ละสามัคคี
โอกาส
อุปสรรค
- การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
- คดีฟ้องร้องเรื่องทีด่ นิ ทาให้กลุม่ นักท่องเทีย่ วลดลง
- มีบรรยากาศทีด่ ตี ดิ อันดับระดับสากล
- คู่แข่งขันกลุ่มผูผ้ ลิตวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
- มีช่อื เสียงในเรื่องการท่องเทีย่ วทีด่ ี
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ระยะที่ 3 การนาโครงการไปปฏิ บตั ิ ตามแนวทางเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
กิจกรรมที่ 1 การทัศนศึกษาดูงาน จานวน 2 วัน โดยการนาพากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัง้ 2 หมู่บา้ น ไปศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การบริหารองค์กรด้านแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจูงใจสมาชิก
การบริหารจัดการองค์กร การสร้างภาวะผูน้ า การสือ่ สาร และการบริหารงานด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุ
ภัณฑ์ การกาหนดราคา การหาช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมด้านการตลาด การโฆษณา ลด แลก แจก แถม เป็ นต้น
ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข้อมูลประสบการณ์ของผูน้ าชุมชนเกีย่ วกับปญั หา อุปสรรคต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นจนมาถึง
ปจั จุบนั เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง ให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา กล่อมจอหอ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด คือการแปรรูปจาก
วัตถุดบิ ทีเ่ ป็ นเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดหอม เห็ดโคนญีป่ นุ่ เพื่อนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ทพ่ี ร้อมจาหน่าย
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ [7] โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์พสิ ษิ ฐ์ เพ่งอัมพร ผูจ้ ดั การศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 4 การหาช่องทางการจัดจาหน่าย โดยนางสาวณพรรณ สินธุศริ ิ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นวิทยากรให้ความรูก้ บั กลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อเรื่อง การหา
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายสินค้า ช่องทางการจัดจาหน่าย ทีว่ างจาหน่าย ได้แก่ ร้านของฝากปึ งหงีเ่ ชียง ร้าน
เจ้าสัว บริเวณร้านของฝาก A-Cup of Love ตลาดไทยสามัคคี Montana Farm อาเภอวังน้าเขียว
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการตลาด [8] โดยนางดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการตลาด
กิจกรรมที่ 6 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย คุณปราริชาติ โมมขุนทด เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมาและทีมงาน เป็ นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมที่ 7 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยนางสุคนรัตน์ ศรีมงคล และทีมงานสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
คณะศิล ปกรรมและออกแบบอุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน เป็ น วิท ยากรให้ค วามรู้ก ับ กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อเรื่อง ความสาคัญของการบรรจุภณ
ั ฑ์และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมที่ 8 การจัดการด้านการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ [9,10] โดยนายปุรมิ หนุนนัด สาขาวิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็ นวิทยากรให้ความรูก้ บั กลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อ
เรื่อง การจัดการด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ระยะที่ 4 การสรุปบทเรียน
ต้นแบบกลยุทธ์การตลาด สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน เพื่อการค้าระดับประเทศสูค่ วามยังยื
่ น ส่วนที่
สาคัญนัน้ มาจากความร่วมมือทัง้ หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ต้องมีความพร้อม ตัง้ ใจจริง โดยมีการกาหนดเป้าหมาย
ร่วมกันทีม่ าจากทุกภาคส่วน เริม่ ตัง้ แต่การลงศึกษาในพืน้ ที่ การศึกษาบริบทของชุมชน ความต้องการของชุมชน การร่วม
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของท้องถิน่ และการศึกษาแนวทาง ตลอดจนศักยภาพความเป็ นไปได้ทาง
การตลาด การกาหนดคัดเลือกกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า/
ผูบ้ ริโภค
ในกระบวนการด าเนิ น งาน ต้ อ งอาศัย องค์ค วามรู้ การบริห ารจัด การทางธุ ร กิจ ศาสตร์แ ขนงวิช าการต่ า งๆ
จากหน่ วยงานภาครัฐ ประสบการณ์จากผู้นา-ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จทางอาชีพ และองค์ประกอบด้านปจั จัย
การผลิตจากภาคชุมชนทีม่ อี ยู่ตามสภาพ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมลงตัว สอดคล้องตามบริบททีศ่ กึ ษาของชุมชนในท้องถิน่
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เพื่อนาไปปรับ พัฒนาใช้ในกระบวนการดาเนินงานบริหารจัดการ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ การวางแผน อาทิเช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ดี มี คี ุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค/ลูกค้า การบริหารด้านต้นทุนการผลิตซึ่งก่อให้เกิดการ
กาหนดราคาทีย่ ุตธิ รรมทัง้ 2 ฝ่าย คือ ต่อผูผ้ ลิต และต่อผูบ้ ริโภค การหาช่องทางการจัดจาหน่ ายทีเ่ หมาะสม อานวยความ
สะดวกสบายในการซือ้ ตามแหล่งต่างๆ การส่งเสริมการตลาด เป็ นการสื่อสารให้ลูกค้าได้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์ ตรายีห่ อ้ คุณภาพ
การส่งเสริมการขายในรูปแบบที่หลากหลาย การใช้ส่อื โฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ใบปลิว การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้กบั สินค้า อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน OTOP มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.)
และการออกแบบพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ท่ีปกป้อง ดึงดูดใจลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการ การกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเผชิญสถานการณ์แข่งขันทีท่ วีความรุนแรงยิง่ ขึน้ เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ทุกภาค
ส่วนนัน้ คือ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีผลตอบแทน-กาไรทีเ่ หมาะสม มีความมันคงในชี
่
วติ อย่างยังยื
่ นต่อไป [10]
จากการวิจยั และพัฒนา ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สิง่ หนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การควบคุมการติดตามผลการ
ดาเนินงานในแต่ ละขัน้ ตอน (Process) ให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งนับว่าเป็ นเครื่องมือ (Tools) ที่สาคัญยิ่งใน
การทีพ่ ฒ
ั นา ช่วยเหลือ ผลักดันกลุ่มผูป้ ระกอบOTOP หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนในท้องถิ่น ให้มคี วามมันคงทาง
่
อาชีพและสร้างรายได้ทย่ี งยื
ั ่ นสืบไป ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน คือ การให้ประชาชน ชุมชน อยู่ดี
มีสขุ

วิ จารณ์และสรุปผล
จากผลการวิจยั และพัฒนา เรื่อง ต้นแบบกลยุทธ์การตลาดสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน เพื่อการค้า
ระดับประเทศ สู่ความยังยื
่ น จากการศึกษาข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การกาหนด
ต้นแบบกลยุทธ์การตลาด สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน ควรดาเนินการประสานงานความร่วมมือในการรวมกลุ่ม
กันดาเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผูร้ ่วมค้า และหน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่ มผลิตภัณฑ์ชุมชน ความ
ร่วมมือทัง้ ผูน้ าหน่ วยงานภาครัฐและผูน้ าชุมชน ต้องมีความพร้อม ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ร่วมกันที่มาจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและชุมชน โดยเริม่ ปฏิบตั ิการตัง้ แต่ การลงศึกษาพื้นที่ การศึกษาบริบทในชุมชน
การร่วมวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนและกิจการ ใช้หลักการพิจารณา อย่าง
ละเอียดรอบคอบ ในกระบวนการดาเนินงาน ต้องอาศัยองค์ความรู้ ศาสตร์ทางด้านวิชาการต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
ลงตัว เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการดาเนินงาน การต่ อยอดเชิงพาณิชย์ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ
องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ [11] และการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ [12]
ต้นแบบการบริหารกลยุทธ์การตลาด สาหรับพัฒนาผลิ ตภัณฑ์วิสาหกิ จชุมชน
หากพิจารณาผลการศึกษาวิจยั ทัง้ หมดในภาพรวม สามารถกาหนดต้นแบบการบริหารกลยุทธ์การตลาด สาหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน เพื่อการค้าระดับประเทศสูค่ วามยังยื
่ น(กรณีศกึ ษา : ผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนทีม่ รี ะดับต่า
กว่า 3 ดาว ในเขตอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา) ดังนี้
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ผูน้ า
หน่ วยงานภาครัฐ

ผูน้ า
ชุมชน

- ความร่วมมือ
- การกลันกรองความคิ
่
ด

องค์ความรู้
- การจัดการทาง
ธุรกิจ/การตลาด
- งบประมาณ

การควบคุม
การประเมิ นผล

กระบวนการ
ดาเนิ นงาน

ความมันคง
่
อย่างยัง้ ยืน

ทรัพยากรการผลิ ต
- คน - ทุน
- วัตถุดบิ
- เครื่องมือ

รายได้
กาไร

ภาพที่ 2 : ต้นแบบการบริหารกลยุทธ์การตลาด สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน
เพื่อการค้าระดับประเทศสูค่ วามยังยื
่ น
การอธิบายขยายความ ต้นแบบการบริหารกลยุทธ์การตลาด สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน เพื่ อการค้า
ระดับประเทศสูค่ วามยังยื
่ น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. ผูน้ าหน่วยงานภาครัฐ
2. ผูน้ าชุมชนในพืน้ ที่
3. ความร่วมมือและการดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 ผูน้ าหน่ วยงานภาครัฐ
ผูน้ าหน่ วยงานภาครัฐ คือ หน่ วยงานของภาครัฐต่างๆอาทิเช่น สถาบันการศึกษา , องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,
สานักงานพัฒนาชุมชน , สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ,องค์การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานอื่นๆ เป็ นต้น
ซึ่งหน่ วยงานดังกล่าว จะมีศกั ยภาพทัง้ ด้านศาสตร์ต่างๆ องค์ความรู้วชิ าการ อาทิเช่น หลักการบริหารจัดการ
การบริหารการตลาด การจัดการด้านต้นทุน การออกแบบ การบริหารการผลิ ต และด้านงบประมาณในการสนับสนุ น
เป็ นต้น ลงเข้าไปสู่ชุมชน เพื่อเป็ นการช่วยเสริม สนับสนุ น การให้คาปรึกษา แนะนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP แต่ท่ี
สาคัญไปกว่านัน้ คือ ความมุ่งมันและตั
่
ง้ ใจจริงของกลุ่มผูน้ าหน่วยงานภาครัฐทีจ่ ะร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการ
ให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง สู่การดาเนินธุรกิจอย่างยัง้ ยืน สามารถแข่งขันอยู่ในภาคการค้า ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
ทีก่ ดดันได้ ตลอดจนการควบคุม กากับดูแล การประเมินและการติดตามผลตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เป็ นการกระตุ้นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการให้กระตือรือร้น(Active) เป็ นระยะๆ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ น ลดโอกาสความ
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ผิดพลาดของกิจการ นาพาผูป้ ระกอบการมีความมันคงในรายได้
่
อย่างยังยื
่ น ก่อให้เกิดประโยชน์สขุ ต่อส่วนตน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติต่อไป
ส่วนที่ 2 ผูน้ าชุมชนในพืน้ ที่
ผูน้ าชุมชนในพืน้ ที่ คือ ตัวแทนกลุ่มวิสากิจชุมชน กลุ่มชาวบ้านในท้องถิน่ กลุ่มOTOP ทีม่ ศี กั ยภาพ มีความเป็ นผูน้ า
ความสนใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการอย่างตัง้ ใจจริง มีจติ สานึกในการพัฒนาท้องถิน่ มุ่งมันในการด
่
าเนินกิจการ การบริหาร
อย่างเป็ นระบบทีถ่ ูกต้อง
ซึง่ ผู้นาชุมชน จะมีองค์ประกอบ ที่เรียกว่าปจั จัยการผลิต คือ คน(แรงงานในท้องถิ่น) , เงินทุน(การร่วมทุน) ,
วัตถุดิบในพื้นที่ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อยู่แล้วในระดับหนึ่ง อีกสิง่ หนึ่งที่ขาดไม่ได้
ความเป็ นผูน้ า(Leadership) คือ ความสามารถในการเผชิญกับสภาวการณ์เปลีย่ นแปลงได้ การตัดสินใจ การสร้างแรงจูงใจ
ต่อทีมงานให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่เป้าหมาย ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึง่ เป็ นทีท่ ราบกันดี
ว่าต่อให้มปี จั จัยการผลิต ภาวะผู้นาข้างต้นอย่างเพียงพอ แต่ถ้าขาดหลักการบริหาร องค์ความรูท้ างด้านวิชาการ ก็อาจ
นาพากิจการไปสูค่ วามล้มเหลวไม่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ ดังนัน้ จึงต้องพึง่ พาอาศัยองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ
จากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการ การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง ลดปญั หา อุปสรรคต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึน้ ส่งผลให้กิจการมีรายได้และก่อให้ เกิดกาไรในที่สุด ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
คือ การให้ประชาชน ชุมชน อยู่ดมี สี ขุ
ส่วนที่ 3 ความร่วมมือและการดาเนิ นงาน
จากทัง้ 2 ส่วนข้างต้น ความร่วมมือทัง้ ผู้นาหน่ วยงานภาครัฐและผู้นาชุมชน ต้องมีความพร้อม ความตัง้ ใจจริง
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันทีม่ าจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและชุมชน โดยเริม่ ปฏิบตั กิ าร
ตัง้ แต่ การลงศึกษาพื้นที่ การศึกษาบริบทในชุ มชน การร่ วมวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT
Analysis) ของชุมชนและกิจการ ใช้หลักการพิจารณา การกลันกรอง
่
อย่ างละเอียดรอบคอบ ใช้หลักปรัชญาแนวความคิด
ต่อการตัดสินใจ ในกระบวนการดาเนินงาน บริหารจัดการทางธุรกิจ ต้องอาศัยองค์ความรู้ ศาสตร์ทางด้านวิชาการต่างๆ
จากหน่ ว ยงานภาครัฐและองค์ป ระกอบด้านปจั จัยการผลิต จากหน่ วยงานภาคชุม ชน ให้เ ป็ น ไปอย่างเหมาะสมลงตัว
เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการดาเนินงาน บริหารจัดการ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ การวางแผน อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีด่ มี คี ุณภาพ การรับรองมาตรฐาน การกาหนดราคาทีย่ ุตธิ รรม การตอบสนองความต้องการของตลาดผูบ้ ริโภค ตลอดจน
การควบคุม การติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงให้รดั กุมยิง่ ขึน้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
นัน้ คือ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีผลตอบแทน-กาไรทีเ่ หมาะสม มีความมันคงในชี
่
วติ อย่างยังยื
่ นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1.ควรมีการทาการศึกษาวิจยั และพัฒนา ในด้านการบริหารจัดการลงสูผ่ ปู้ ระกอบการชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานองค์กรมากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการทาการศึกษาวิจยั และการพัฒนากับกลุ่มผูผ้ ลิตวิสาหกิจชุมชนประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร ประเภทผ้า ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทของใช้ของประดับตกแต่งและของทีร่ ะลึก เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่
ในต้นแบบกลยุทธ์การตลาด สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนเพื่อการค้า ระดับประเทศสูค่ วามยังยื
่ น
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ภาวะการเป็ นหนี้ สินและแนวทางการดําเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
The Status of People’s Debts and A Way of Life Which Follow The
Sufficiency Economy Philosophy In The Area of Muang District
Nakhon Sawan Province
จันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว 1
Janpen Duangkaew 1
0

บทคัดย่อ

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีภาระหนี้สนิ ร้อยละ 62.5 สาเหตุของการเป็ นหนี้มาจากการกูเ้ งินมา
เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ กู้เงินมาเพื่อซื้อ/ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน
เป็ นต้น และทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมใน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ ด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ ด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ
ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ ด้านความรูใ้ นการดํารงชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียงด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อปี และภาวะการ
เป็ นหนี้สนิ แตกต่างกันมีผลต่อระดับทัศนคติทแ่ี ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05

คําสําคัญ : ภาระหนี้สนิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

Result the status of people’s debts and a way of life which follow the sufficiency economy philosophy
in the area of Muang district Nakhon Sawan province meets that person answer the questionnaire has 62.5
debt percentage responsibilities which , the cause of bingin debt is from the loaning money comes to for invest
to earn a living , borrow money come to for buy / repair residence house and the vehicle , for the education of
the descendant , etc. Besides , person answer the questionnaire still have the attitude about way of life trend
traditionally sufficient economy philosophy generally in 5 a side , for example , sufficiency side in the living ,
reasonability side in the living , having immunity side in the living , virtue side in the living , knowledge side in
the living , stay in the average. The analysis result compares with the attitudeabout way of life trend follows
sufficient economy philosophy of people in district Mueng area , Nakhon Sawan separate follow personal factor
meet that there is just a side age , level education side , occupation side , income side shares to build year
and status of people’s debts only , at different prevent implily important at .05 levels .
Key word : Liabilities , Sufficiency economy philosophy
1
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บทนํา

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน การสร้างความมันคงของเศรษฐกิ
่
จชุมชน เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน
สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพส่งเสริมการลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมทัง้ การ
พัฒนาความรูด้ า้ นการจัดการ การตลาดและทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความเข้มแข็งและการสร้างภูมคิ ุม้ กัน
ของท้องถิน่ และสังคมอย่างสอดคล้องต่อการประยุกต์ให้เศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้สภาวะสังคมปจั จุบนั ทีเ่ ต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทําให้คนไทยหลง
เดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็ นปญั หา โดยเฉพาะปญั หาหนี้สนิ ทีไ่ ม่มวี นั จบสิน้ อย่างไรก็ตามคนไทยยัง
มีทางออก ซึ่งการจะดํารงชีวติ ให้อยู่รอดภายใต้สงั คมในปจั จุบนั แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการ
พึง่ ตนเอง รูจ้ กั ความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทีท่ รงมองเห็นถึงความสําคัญของการสร้างภูมคิ ุม้ กันให้กบั ตัวเอง รูจ้ กั ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คํานึงถึง
หลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอัน
เป็ นปจั จัยสําคัญ ในการดําเนินชีวติ
“การกูเ้ งินทีน่ ํามาใช้ในสิง่ ทีไ่ ม่ทํารายได้นนั ้ ไม่ดี อันนี้เป็ นข้อสําคัญ เพราะว่าเงินกูจ้ ะทําให้มรี ายได้ ก็เท่ากับ
จะใช้หนี้ได้ ไม่ตอ้ งติดหนี้ ไม่ตอ้ งเดือดร้อน ไม่ตอ้ งเสียเกียรติ”
“เงินกูน้ นั ้ เงินจะต้องเกิดประโยชน์ มิใช่กสู้ าํ หรับไปเล่นไปทําอะไรทีไ่ ม่เกิดประโยชน์”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 4 ธันวาคม 2540)
ขอนําพระราชดํารัสของในหลวงที่ทรงเล็งเห็นปญั หาที่กําลังจะเกิดขึน้ กับประชาชนชาวไทยล่วงหน้า ตัง้ แต่
ปี 2540 และขณะนี้ชาวไทยจํานวนมากทีเ่ ป็ นผูม้ รี ายได้น้อย ซึง่ ยังประสบปญั หาภาระหนี้สนิ จํานวนมากไม่สามารถ
ชําระหรือชดใช้ได้ จนทําให้เกิดปญั หาสังคมตามมาอย่างทีท่ ุกท่านได้เห็นและได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
มากมาย
หนี้สนิ มีความหมายด้านบัญชีคอื ภาระผูกพันในปจั จุบนั ของกิจการ ซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต คาด
ว่าจะส่งผลให้กจิ การสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจในอนาคต (จะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยสินทรัพย์ สินค้า หรือบริการ
แก่เจ้าหนี้ในอนาคต)
หนี้ในระบบคือหนี้สนิ ทีล่ ูกหนี้ไปกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินในระบบชุมชน หรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน ซึง่ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหนี้นอกระบบ คือ หนี้สนิ ของ
ภาคประชาชน ที่กู้ยืมเงินกันเอง โดยไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน ซึ่งในระบบสถาบันการเงิน จะมีกฎหมายหรือ
ประกาศควบคุมเรื่องอัตราดอกเบีย้ ไว้อย่างชัดเจน
ปญั หาของประชาชน ทีม่ รี ายได้น้อย หรือรายได้ไม่พอใช้ จนนําไปสู่ปญั หาหนี้นอกระบบในสังคมไทย ส่วน
หนึ่ง ก็มาจากโอกาสทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน การดิน้ รนเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินทอง ทรัพย์สนิ บางคนอาจเพียงแค่
ต้องการมีกนิ มีใช้ เลีย้ งปากท้องคนในครอบครัวไปวัน ๆ บางคนอาจต้องการดิน้ รนเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินทอง ทรัพย์สนิ
เพื่อเพิม่ ฐานะของตน เป็ นต้น
จากปญั หาและสาเหตุดงั กล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิน่ และเป็ น
ปจั จัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรทีม่ ปี ญั หาความยากจนไม่อาจมุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงได้ และส่งผลต่อการอยู่ดกี นิ ดีของ
กลุ่มเกษตรกรซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
รัฐบาลกําหนดให้การแก้ไขปญั หาความยากจนเป็ นปญั หาทีต่ ้องรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคม ทัง้ หน่ วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วม บูรณาการแก้ไขปญั หาร่วมกัน ภายใต้หลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยเน้ นให้เ ริ่ม ตัง้ แต่ ส ถาบัน ที่เ ล็ก ที่สุด ในสังคมคือ สถาบัน ครอบครัว มีส่ว นร่ ว มใน
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การดําเนินการแก้ไขปญั หาความยากจน ดังนัน้ จําเป็ นต้องชีแ้ จงเพื่อทําความเข้าใจและปรับทัศนคติในการดํารงชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชนชนก่อนเพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เพื่อศึกษาภาระหนี้สนิ และทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
เขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. เพศต่างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
2. อายุต่างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
3. สถานภาพต่างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
4. ระดับการศึกษาต่ างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
5. อาชีพต่างกัน จะมีผลต่ อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
6. รายได้เฉลี่ยต่อปี ต่างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
7. ภาระหนี้สนิ ต่างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ แตกต่างกัน
วัสดุอปุ กรณ์และวิ ธีการ
1. ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
1. ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่องมือเป็ นแบบสอบถามประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ทีใ่ ช้เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการศึกษาจากทฤษฎี หลักการ และ แนวคิด ทีม่ าจาก ตํารา บทความ เอกสาร และรายงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง แล้วนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 4 คนพิจารณาความตรงของเครื่องมือ (Validity)
ในด้าน เนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมาย และ โครงสร้าง ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธนู
ศรีไสย์
2. อาจารย์ศริ ริ กั ษ์
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
3. แพทย์หญิงปราณี
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
4. อาจารย์วบิ ลู ย์
บุญสุวรรณ
3. นําความเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้วและได้รบั ความเห็นชอบจากผูค้ วบคุมงานวิจยั ไปลองใช้ (Tryout) กับกลุม่
ตัวอย่างจํานวน 40 คน
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5. นํ าแบบสอบถามที่ได้จากการลองใช้ ไปคํานวณหาความเที่ยง (Reliability) หรือ ค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิค์ วามเที่ยงแบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's
Alpha-reliability
Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิความเที
ย่ งหรือความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.9809
์
6. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ผ่านการทดสอบหาความเชื่อมันแล้
่ วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื่อทําการเก็บข้อมูลจริง
2. ลักษณะของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นการตรวจสอบรายการ (Checklist) เกีย่ วกับข้อมูล
ทัวไป
่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และภาระหนี้สนิ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อ มูลเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนิ นชีวิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 6 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 2 ด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 3 ด้านการมีภูมคิ มุ้ กันในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 4 ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 5 ด้านความรูใ้ นการดํารงชีวติ
ด้านที่ 6 ด้านการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อผลการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยั ได้นํ าแบบสอบถามที่ได้มีการพัฒ นาทดสอบความเชื่อมันเรี
่ ย บร้อยแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จํานวน 400 คน โดยไปทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
และได้รบั แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของการสุม่
การวิ เคราะห์และนําเสนอข้อมูล
ผู้วิจ ัย ได้นํ า แบบสอบถามที่ไ ด้รบั กลับ คืน มาทัง้ หมดไปคํานวณค่า สถิติกบั โปรแกรมการคํา นวณค่ า สถิติ
สําเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้คอื จํานวน (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 “ศึกษาทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนิน
ชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์” ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าเฉลีย่ เลข
คณิต (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เลขคณิตกับเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 “เปรียบเทียบทัศนคติเกีย่ วกับแนวทาง
การดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามปจั จัยส่วน
บุคคล” ค่าสถิติท่ใี ช้คอื การทดสอบความมีนัยสําคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือการทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) และ ทดสอบ
ภายหลัง (Post Hoc.) เพื่อหาคู่ทแ่ี ตกต่างกันโดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกตอน ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอในรูป ตาราง ประกอบการอธิบาย
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เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ เลขคณิตทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 จะถูกนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลดังต่อไปนี้
ค่าเฉลีย่
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับน้อยทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่
1.51 – 2.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่
3.51 – 4.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับมาก
ค่าเฉลีย่
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับมากทีส่ ดุ

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล

การวิจยั เรื่อง ภาระหนี้สนิ และแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขต
พืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนจากการสุ่มทัง้ หมด จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ไปคํานวณค่าสถิตกิ บั โปรแกรมการคํานวณชุดค่าสถิตสิ าํ เร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ซึง่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้
ก. การวิ เคราะห์ข้อมูล แบ่งออกตามขัน้ ตอนของวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้คอื จํานวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่าสถิตทิ ่ใี ช้คอื
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เลขคณิตกับเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ ต่อปี รายจ่ายเฉลีย่ ต่อปี ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้คอื การทดสอบความมีนยั สําคัญระหว่างค่าเฉลีย่ เลขคณิตหรือการทดสอบค่า
ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) และ
ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) เพื่อหาคู่ทแ่ี ตกต่างกันโดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ข. เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 2 จะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลดังต่อไปนี้
ค่าเฉลีย่
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับน้อยทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่
1.51 – 2.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่
3.51 – 4.50 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับมาก
ค่าเฉลีย่
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีระดับทัศนคติในระดับมากทีส่ ดุ
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ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ข้อมูลทัวไป
่
จํานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
162
40.5
หญิง
238
59.5
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
17
4.2
20 – 30 ปี
101
25.2
31 – 40 ปี
96
24.0
41 – 50 ปี
98
24.5
51 – 60 ปี
70
17.5
มากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป
18
4.5
สถานภาพ
โสด
115
28.8
สมรส
260
65.0
หม้าย
19
4.7
หย่าร้าง
6
1.5
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
19
4.8
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
134
33.5
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
119
29.8
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43
10.8
ปริญญาตรี
80
20.0
สูงกว่าปริญญาตรี
5
1.1
อาชีพ

รับจ้างทัวไป
่
การเกษตร
ลูกจ้างประจํา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
อื่น ๆ
รายได้เฉลี่ยต่อปี
ตํ่ากว่า 50,000 บาท
50,000 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 250,000 บาท
สูงกว่า 250,000 บาท
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128
31
32
41
24
144

32.0
7.8
8.0
10.2
6.0
36.0

126
147
64
24
25
14

31.5
36.8
16.0
6.0
6.2
3.5

ข้อมูลทัวไป
่
รายจ่ายเฉลี่ยต่อปี
ตํ่ากว่า 50,000 บาท
50,000 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 – 250,000 บาท
สูงกว่า 250,000 บาท
รายได้เพียงพอต่อการเลีย้ งดูสมาชิกในครอบครัว
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ปจั จุบนั ท่านมีหนี้สนิ หรือไม่
มีหนี้สนิ
ไม่มหี นี้สนิ
ไม่ตอบ
จํานวนหนี้สนิ ทัง้ หมด
ตํ่ากว่า 50,000 บาท
50,000 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 1,000,000 บาท
1,000,001 – 1,500,000 บาท
สูงกว่า 1,500,000 บาท
ไม่ตอบ
ปจั จุบนั ท่านเป็ นหนี้จากสถาบันใด
สหกรณ์ต่าง ๆ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
บุคคลภายนอกสถาบันการเงิน
ญาติพน่ี ้อง
เพื่อน ๆ ทีท่ าํ งาน
อื่น ๆ
ไม่ตอบ
ประเภทของหนี้สนิ แบ่งเป็ น(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ซือ้ /ซ่อมแซมบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซือ้ /ซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น รถยนต์
ลงทุนประกอบอาชีพ
เพื่อการศึกษาบุตรหลาน
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกในครอบครัว
อุปการะบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว
ซือ้ /ซ่อมแซมสิง่ อํานวยความสะดวก
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จํานวน

ร้อยละ

159
153
49
18
18
3

39.8
38.2
12.2
4.5
4.5
0.8

325
75

81.2
18.8

250
144
6

62.5
36.0
1.5

93
80
24
41
13
8
141

23.2
20.0
6.0
10.2
3.2
2.0
35.2

48
112
24
30
4
38
144

12.0
28.0
6.0
7.5
1.0
9.5
36.0

73
55
120
47
30
25
22

18.2
13.8
30.0
11.8
7.5
6.2
5.5

ข้อมูลทัวไป
่
เพื่อจัดงานมงคล/ประเพณีต่าง ๆ
อื่น ๆ
จํานวนหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่น้เี มื่อเทียบกับรายได้
มีหนี้สนิ เล็กน้อย ชําระได้
มีหนี้สนิ ปานกลาง ชําระได้
มีหนี้สนิ มาก ชําระได้
มีหนี้สนิ จํานวนมากไม่สามารถชําระได้ทงั ้ หมด
ไม่ตอบ

จํานวน
6
23

ร้อยละ
1.5
5.8

72
126
50
9
143

18.0
31.5
12.5
2.2
35.8

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ ร้อยละ 59.5เป็ น หญิง มีอายุระหว่ าง 20 – 30ปี
มีสถานภาพสมรสแล้ว สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลีย่ 50,000 – 100,000 บาทต่อปี
คิดเป็ นร้อยละ 36.8 และมีรายจ่ายเฉลีย่ ตํ่ากว่า 50,000 บาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 39.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีหนี้สนิ โดยเฉลีย่ แล้วตํ่ากว่า 50,000 บาท โดยหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่เกิดจากการกูย้ มื เงินจากธนาคาร/สถาบันการเงินเพื่อ
นํามาลงทุนประกอบอาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.2 มีรายได้เพียงพอ
ต่อการเลีย้ งดูสมาชิกและคิดว่าหนี้สนิ ทีต่ นมีอยูอ่ ยู่ในระดับปานกลางสามารถทีจ่ ะชําระคืนได้เมื่อครบกําหนดคิดเป็ นร้อย
ละ 31.5
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติเกีย่ วกับข้อมูลเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก
ประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
S.D. ระดับทัศนคติ
X
1.ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ
1.1 ปลูกพืชผักและเลีย้ งสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน
3.19
0.909
ปานกลาง
1.2 มีความจําเป็ นในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
3.30
0.913
ปานกลาง
3.38
0.913
ปานกลาง
1.3 การตัดสินใจซือ้ สินค้า/บริการคํานึงถึงความหรูหราและความพึง
พอใจของท่าน
2. ด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ
2.1 ลด ละ เลิกการเสีย่ งโชคการพนัน
3.21
1.303
ปานกลาง
2.2 ลด ละ เลิกอบายมุข สิง่ เสพติด
3.27
1.438
ปานกลาง
2.3 ความสําคัญในการออมเงินของครอบครัว
3.02
1.039
ปานกลาง
ประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
S.D. ระดับทัศนคติ
X
3. ด้านการมีภูมคิ มุ้ กันในการดํารงชีวติ
3.1 การให้กาํ ลังใจซึง่ กันและกันในการประหยัดอดออม
3.46
0.903
ปานกลาง
3.2 ครอบครัวท่านร่วมใจกันขยัน อดทน สร้างรายได้
3.55
0.967
มาก
3.3 ชุมชน/หมู่บา้ นมีการแบ่งปนั และมีน้ําใจต่อกัน
3.24
0.976
ปานกลาง
4. ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ
4.1 ชุมชน/หมู่บา้ นมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในยามฉุกเฉิน
3.29
0.882
ปานกลาง
ั
4.2 ครอบครัวช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แบ่งปนและมีน้ําใจต่อกัน
3.58
0.895
มาก
4.3 ครัวเรือนและชุมชนมีความรักและสามัคคี
3.46
0.975
ปานกลาง
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ประเด็นเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
5. ด้านความรูใ้ นการดํารงชีวติ
5.1 ครัวเรือนมีการเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
5.2 ครัวเรือนมีการสืบทอดและใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่
5.3 ครัวเรือนแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว
6. ท่าน/ครอบครัวดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับใด
รวม

X

S.D.

ระดับทัศนคติ

3.28

0.914

ปานกลาง

3.07
3.21
3.39
3.15

0.982
0.929
0.877
1.0206

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติในภาพรวมของระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการ
ดํ า เนิ น ชีวิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง โดยมีค่ า เฉลี่ย เป็ น 3.15 ผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ มีค่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ท่ี ครอบครัวช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
การแบ่งปนั และมีน้ําใจต่อกัน รองลงมาเป็ นด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ มีค่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ท่ี ครอบครัวร่วมใจ
กันขยัน อดทน สร้างรายได้ และการให้กาํ ลังใจซึง่ กันและกันในการประหยัดอดออม
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
(n = 162)
(n = 238)
t
ทัศนคติต่อการทําบัญชีครัวเรือน
S.D.
S.D.
X
X
ด้านที่ 1
2.95
0.718
2.98
0.708
0.002
ด้านที่ 2
3.05
1.005
3.10
0.991
0.002
ด้านที่ 3
3.17
0.747
3.25
0.695
1.715
ด้านที่ 4
3.45
0.777
3.43
0.788
0.005
ด้านที่ 5
3.11
0.789
3.15
0.780
0.146
ชาย
หญิง
(n = 162)
(n = 238)
ทัศนคติต่อการทําบัญชีครัวเรือน
t
S.D.
S.D.
X
X
ด้านที่ 6
3.33
0.863
3.43
0.887
0.515
รวม
3.18
0.817
3.22
0.808
0.398
หมายเหตุ :
ด้านที่ 1 ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 2 ด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 3 ด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 4 ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ
ด้านที่ 5 ด้านความรูใ้ นการดํารงชีวติ
ด้านที่ 6 ด้านการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศชายและเพศหญิง มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับ
แนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่ างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นแต่ ละด้านครบทุกด้าน
พบว่ามีเพียงด้านเดียวเท่านัน้ คือด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ ทีป่ ระชากรเพศชายมีค่าเฉลีย่ สูงกว่าประชากรเพศหญิงอย่าง
950

ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 สรุปได้ว่าประชากรเพศหญิงมีทศั นคติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกับประชากรเพศชาย สรุปได้ว่าไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรีย บเทีย บระดับทัศนคติเกี่ย วกับแนวทางการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามอายุ
ประเด็น
เกีย่ วกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

น้อยกว่า 20
ปี
(n = 17)
X

20 – 30 ปี
(n = 101)

S.D.

X

S.D.

31 – 40 ปี
(n = 96)

X

41 – 50 ปี
(n = 98)

S.D.

X

51 – 60 ปี
(n = 70)

S.D.

X

มากกว่า 60
ปีขน้ึ ไป
(n = 18)

S.D.

F

S.D.

X

ด้านที่ 1

3.47

0.830

2.91

0.581

2.81

0.624

2.94

0.719

3.15

0.785

3.11

1.021

3.966*

ด้านที่ 2

3.08

0.995

3.20

0.948

3.17

0.904

2.94

1.067

3.05

1.015

2.75

1.197

1.285

ด้านที่ 3

3.56

0.697

3.13

0.662

3.14

0.675

3.15

0.742

3.40

0.748

3.47

0.794

2.863*

ด้านที่ 4

3.90

0.724

3.35

0.784

3.39

0.823

3.39

0.731

3.55

0.747

3.61

0.894

2.069

ด้านที่ 5

3.57

0.869

3.13

0.766

3.08

0.772

3.02

0.768

3.24

0.728

3.20

1.022

1.822

ด้านที่ 6

3.71

0.772

3.31

0.880

3.42

0.902

3.32

0.807

3.46

0.863

3.56

1.199

0.988

รวม

3.54

0.814

3.17

0.770

3.16

0.783

3.12

0.805

3.30

0.814

3.28

1.021

2.166

* p< .05
จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ มีระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอายุ
ของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขต
พื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวิต และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตอย่ างมี
นัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 หลังจากทดสอบภายหลังเพื่อหาคู่ทแ่ี ตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่าประชากรทีม่ อี ายุน้อยกว่า 20 ปี มี
ระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ
ทีด่ กี ว่าประชากรทีม่ อี ายุ 31 – 40 ปี สรุปว่าอายุของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ
และด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จําแนกตามสถานภาพ
ประเด็นเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โสด
(n = 115)

สมรส
(n = 260)

หม้าย
(n = 19)

หย่าร้าง
(n = 6)

F

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ด้านที่ 1

2.91

0.713

3.00

0.699

2.71

0.755

3.31

0.934

1.836

ด้านที่ 2

3.19

1.006

3.03

0.995

3.02

0.992

3.12

0.890

0.667

ด้านที่ 3

3.14

0.755

3.27

0.700

2.95

0.611

3.16

0.835

1.923

ด้านที่ 4

3.44

0.792

3.42

0.789

3.61

0.640

3.77

0.750

0.709

ด้านที่ 5

3.12

0.814

3.14

0.772

3.03

0.817

3.20

0.659

0.136

ด้านที่ 6

3.40

0.804

3.38

0.925

3.37

0.684

3.50

0.837

0.043

3.20

0.814

3.21

0.813

3.12

0.750

3.34

0.818

0.886

รวม
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จากตารางที่ 5 พบว่าในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนว
ทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มผี ลต่อ
ระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรีย บเทีย บระดับทัศนคติเกี่ย วกับแนวทางการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา
ประเด็น
เกีย่ วกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ไม่ได้เรียน
หนังสือ
(n = 19)

ประถมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
(n = 134)

มัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า
(n = 119)

อนุ ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
(n = 43)

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ด้านที่ 1

2.92

0.715

3.12

0.843

2.84

0.590

3.00

0.570

2.86

0.628

3.47

1.098

3.044
*

ด้านที่ 2

2.73

0.714

2.94

1.088

3.04

0.892

3.17

0.861

3.39

1.009

3.45

1.565

2.839
*

ด้านที่ 3

3.08

0.734

3.35

0.768

3.21

0.666

3.14

0.592

3.07

0.704

3.52

1.140

2.089

ด้านที่ 4

3.36

0.935

3.56

0.835

3.44

0.638

3.52

0.790

3.23

0.750

3.06

1.639

2.143

ปริญญาตรี
(n = 80)

สูงกว่าปริญญา
ตรี
(n = 5)

F

ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรีย บเทีย บระดับทัศนคติเกี่ย วกับแนวทางการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
ประเด็น
ไม่ได้เรียนหนังสือ
เกีย่ วกับ
(n = 19)
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
S.D.
X
พอเพียง

ประถมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
(n = 134)

มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
(n = 119)

อนุ ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
(n = 43)

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ด้านที่ 5

3.03

0.800

3.19

0.832

3.12

0.678

3.16

0.836

3.06

0.776

3.25

1.468

0.356

ด้านที่ 6

3.26

0.806

3.54

0.978

3.31

0.778

3.33

0.944

3.30

0.786

3.80

1.095

1.470

รวม

3.06

0.784

3.28

0.891

3.16

0.707

3.22

0.766

3.15

0.776

3.43

1.334

1.990

ปริญญาตรี
(n = 80)

สูงกว่าปริญญา
ตรี
(n = 5)

F

* p< .05
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา มีระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้านพบว่าระดับการศึกษาของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมือ งฯ จ.นครสวรรค์ ในด้า นความพอประมาณในการ
ดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษามีผลต่อ
ระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ อย่างมีนัยสําคัญ
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้

952

ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรีย บเทีย บระดับ ทัศ นคติเ กี่ย วกับ แนวทางการดํา เนิ น ชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามอาชีพ
ประเด็น
เกีย่ วกับ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

รับจ้างทัวไป
่

การเกษตร

ลูกจ้างประจํา

(n = 128)

(n = 31)

(n = 32)

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
(n = 41)

พนักงานบริษทั
เอก ชน
(n = 24)
S.D.

อื่น ๆ
(n = 144)

F

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

ด้านที่ 1

3.16

0.738

3.15

0.644

2.89

0.790

3.04

0.626

2.97

0.62
3

2.75

0.66
5

5.451*

ด้านที่ 2

2.91

0.979

2.95

0.936

3.05

0.888

3.32

0.919

3.12

1.05
8

3.18

1.04
3

1.639

ด้านที่ 3

3.37

0.756

3.45

0.622

3.17

0.715

3.09

0.684

3.21

0.78
4

3.09

0.67
1

3.027*

ด้านที่ 4

3.50

0.829

3.53

0.702

3.42

0.651

3.42

0.596

3.26

0.83
9

3.40

0.82
4

0.581

ด้านที่ 5

3.23

0.802

3.13

0.712

3.22

0.645

3.11

0.808

3.03

0.68
4

3.05

0.81
5

0.870

ด้านที่ 6

3.37

0.946

3.39

0.715

3.19

0.780

3.29

0.750

3.42

0.71
7

3.48

0.92
3

0.759

รวม

3.26

0.842

3.27

0.722

3.16

0.745

3.21

0.731

3.17

0.78
4

3.16

0.82
4

2.055

X

S.D.

* p< .05
จากตารางที่ 7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ มีระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่าอาชีพของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวิตและด้านการมี
ภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 หลังจากทดสอบภายหลังเพื่อหาคู่ทแ่ี ตกต่างระหว่างกลุ่ม
พบว่าประชากรที่มอี าชีพรับจ้างทัวไปมี
่
ระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ ที่ดกี ว่าประชากรที่มอี าชีพอื่น ๆ สรุปได้ว่าอาชีพ มีผลต่อระดับ
ทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.
นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
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ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรีย บเทีย บระดับทัศนคติเกี่ย วกับแนวทางการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อปี
ประเด็น
เกีย่ วกับปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตํ่ากว่า 50,000
บาท
(n = 126)
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ด้านที่ 1

2.84

0.703

2.95

0.668

3.28

0.826

2.98

0.566

2.88

0.583

2.95

0.777

3.454*

ด้านที่ 2

3.16

0.994

3.12

0.930

2.86

1.143

3.00

1.018

2.99

0.861

3.21

1.138

0.984

ด้านที่ 3

3.13

0.730

3.20

0.702

3.54

0.686

3.13

0.597

3.01

0.673

3.25

0.810

3.621*

ด้านที่ 4

3.36

0.931

3.42

0.689

3.59

0.733

3.41

0.615

3.49

0.788

3.64

0.709

0.936

ด้านที่ 5

3.10

0.794

3.098

0.794

3.33

0.731

3.23

0.610

2.83

0.709

3.28

1.013

1.940

ด้านที่ 6

3.37

0.961

3.31

0.841

3.45

0.872

3.62

0.770

3.52

0.714

3.50

0.941

0.841

3.16

0.852

3.18

0.771

3.34

0.832

3.23

0.696

3.12

0.721

3.31

0.898

1.963

รวม

50,000 100,000 บาท
(n = 147)

100,001 150,000 บาท
(n = 64)

150,001 200,000 บาท
(n = 24)

200,001 250,000 บาท
(n = 25)

สูงกว่า
250,000 บาท
(n = 14)

F

* p< .05
จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปี มีระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาในรายด้านพบว่าของประชากรมีผลต่ อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้าน
การมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบภาวการณ์เป็ นหนี้สนิ กับระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทัศนคติเกีย่ วกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 6

ผูท้ ไ่ี ม่ม ี
หนี้สนิ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

น้อยกว่า
50,000
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

50,000100,000
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

100,001150,000
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ผูท้ ม่ี หี นี้สนิ
150,0011,000,000
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1,000,0011,500,000
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

มากกว่า
1,500,000
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีไ่ ม่มหี นี้สนิ มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ และดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ ี
หนี้สนิ มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณใน
การดํารงชีวติ อยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดและผูม้ หี นี้สนิ ตัง้ แต่ 1,000,001 ขึน้ ไป มีระดับทัศนคติดา้ นความรูใ้ น
การดํารงชีวติ อยู่ในระดับน้อย ส่วนภาพรวมทัศนคติดา้ นการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
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วิ จารณ์และสรุปผล

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ภาวะหนี้สนิ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มหี นี้สนิ ร้อยละ 62.5 โดยเฉลีย่ แล้วหนี้สนิ ตํ่ากว่า 50,000
บาท โดยหนี้สนิ ที่มอี ยู่เกิดจากการกูย้ มื เงินจากธนาคาร/สถาบันการเงินเพื่อนํามาลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวและคิดว่าหนี้สนิ ทีต่ นมีอยู่อยู่ในระดับ
ปานกลาง สามารถที่จะชําระคืนได้ ส่วนสาเหตุของการเกิดหนี้สนิ นัน้ คือ การนํ าเงินไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ
การซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวรเช่น ทีอ่ ยู่อาศัย รถยนต์เป็ นต้น และการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน สําหรับการนําเงินมาลงทุน
เพื่อประกอบอาชีพนัน้ เป็ นสิง่ จําเป็ นลําดับแรกของการดํารงชีวติ ก่อให้เกิดรายเลีย้ งดูสมาชิกในครอบครัว ได้ แต่การ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ถาวร และการศึกษาเล่าเรียนนัน้ เป็ นเงินลงทุนจม ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดงั นัน้ จึงเป็ นสาเหตุทท่ี ําให้การ
ชําระหนี้สนิ เป็ นไปอย่างล่าช้า
2. ทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ทีต่ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทีไ่ ม่มหี นี้สนิ คิดเป็ นร้อยละ 36 มีแนวทาง
การดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผล
ในการดํารงชีวติ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติดา้ นความพอประมาณในการดํารงชีวติ คือ
การทีป่ ระชาชนมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ซึง่ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า/บริการ ประชาชนจะคํานึงถึงความหรูหราและความพึงพอใจของตน รวมถึงความจําเป็ นในการใช้
ด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ คือ การออมเงิน การซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่เหมาะสมกับ
รายได้ การลด ละ เลิกการเสีย่ งโชคการพนัน อบายมุข สิง่ เสพติด ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิต คือ
การช่วยกันประหยัดและอดออม การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ คือ
การที่ชุมชน/หมู่บ้านมีการช่วยเหลือกันในยามที่ฉุกเฉิน การที่ครัวเรือนและชุมชนมีความรักและสามัคคีกนั ด้าน
ความรู้ในการดํารงชีวิต คือ การที่ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อนํ ามาใช้ในชีวิตประจําวัน
ชุมชน/หมู่บา้ นมีการสร้างเครือข่ายความรูเ้ พื่อเผยแพร่แก่ชุมชนอื่น ๆ เช่น OTOP ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ซึง่ ใน
ภาพรวมมีการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรีย บเทีย บทัศ นคติเ กี่ย วกับ แนวทางการดํา เนิ น ชีวิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่
ต่อปี และรายจ่ายเฉลี่ยต่ อปี พบว่า ลักษณะทางเพศ และ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่ อระดับทัศนคติ
เกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
แต่ ในด้านของอายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ต่อปี ท่แี ตกต่างกัน และภาวะการเป็ นหนี้สนิ
แตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
แตกต่างกันซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั อาจกล่าวได้ว่า เนื่องจากประชาชนที่มอี ายุน้อยซึ่งกําลังอยู่ในวัยของ
การศึกษาเรียนรู้ ได้รบั การปลูกฝงั ให้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิง่ ขึน้ จึงทําให้มรี ะดับทัศนคติ
เกีย่ วกับ แนวทางการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีด่ กี ว่าผูท้ ม่ี อี ายุมาก ๆ สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่อง
การดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวการณ์เป็ นหนี้สนิ ของข้าราชการทหาร
3. การเปรียบเทีย บทัศนคติ เกี่ย วกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ กับ อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อปี นัน้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพรับจ้างทัวไป
่ และมีรายได้ต่ํากว่า 50,000 บาทต่อปี มีทศั นคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้าน ความพอประมาณและด้านการมีภูมคิ ุ้มกันในการดํารงชีวติ มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
รายได้เฉลีย่ ต่อปี มากกว่า 100,001 บาท ต่อปี ทัง้ นี้ผลการศึกษายังทําให้ทราบว่าการใช้จา่ ยของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่
แล้วจะจ่ายเงินเกินความจําเป็ นเพียงเพื่อต้องการรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าคนอื่น สําหรับ
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แหล่งเงินกูย้ มื ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามใช้บริการมากทีส่ ดุ คือสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจยั เรื่อง

สรุปผลการศึกษา

1. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 “ศึกษาภาระหนี้สนิ และทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนิน
ชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์” พบว่า ในภาพรวมประชาชนมี
ภาระหนี้สนิ ร้อยละ 62.5 และระดับทัศนคติดา้ นความพอประมาณในการดํารงชีวติ ด้านความสมเหตุสมผล ด้านการมี
ภูมคิ ุ้มกันในการดํารงชีวติ ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ ด้านความรูใ้ นการดํารงชีวติ และด้านการดํารงชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เป็ น 3.15
2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 “เปรียบเทียบทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตาม
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของประชาชนในเขตพื้น ที่ อ.เมือ งฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อปี ” พบว่า
2.1 พบว่าในภาพรวมประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามเพศชายและเพศ
หญิง มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็ นแต่ละด้านของด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ ด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ ด้านการ
มีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ ด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ ด้านความรูใ้ นการดํารงชีวติ ด้านการดํารงชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเพียงด้านคุณธรรมในการดํารงชีวติ เพียงด้านเดียวเท่านัน้ ทีป่ ระชากรเพศชายมีค่าเฉลีย่ สูง
กว่าประชากรเพศหญิงอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สรุปได้ว่าประชากรเพศหญิงมีทศั นคติเกีย่ วกับแนว
ทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่ างกับประชากรเพศชาย สรุปได้ว่าไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.2 พบว่าประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามอายุ มีระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับ
แนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอายุของประชากรมีผลต่ อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และ
ด้านการมีภูมคิ ุ้มกันในการดํารงชีวติ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หลังจากทดสอบภายหลังเพื่อหาคู่ท่แี ตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม พบว่าประชากรทีม่ อี ายุน้อยกว่า 20 ปี มีระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ ทีด่ กี ว่าประชากรทีม่ อี ายุ 31 – 40 ปี สรุปว่าอายุ
ของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
ในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านการมีภูมคิ มุ้ กันในการดํารงชีวติ
อย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
2.3 พบว่าในภาพรวมประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามสถานภาพ มีระดับ
ทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่าสถานภาพที่
แตกต่างกันไม่มผี ลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2.4 พบว่าประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามระดับการศึกษา มีระดับทัศนคติ
ทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าระดับการศึกษาของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการ
ดํา เนิ น ชีวิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งประชาชนในเขตพื้น ที่ อ.เมือ งฯ จ.นครสวรรค์ ในด้า นความ
พอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 สรุปได้ว่า
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ระดับการศึกษา มีผลต่ อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผล
ในการดํารงชีวติ อย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
2.5 พบว่าประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามอาชีพ มีระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับ
แนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 และ
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอาชีพของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติท่เี กี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ
และด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 หลังจากทดสอบภายหลังเพื่อหาคู่ทแ่ี ตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม พบว่าประชากรทีม่ อี าชีพรับจ้างทัวไปมี
่ ระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ ทีด่ กี ว่าประชากรทีม่ อี าชีพอื่น ๆ สรุปได้ว่าอาชีพ มีผลต่อ
ระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านการมีภูมคิ มุ้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนยั สําคัญ ซึง่
เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
2.6 พบว่าประชาชนในเขตพืน้ ที่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ จําแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อปี มีระดับทัศนคติ
ทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่ารายได้เฉลีย่ ต่อปี ของประชากรมีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการ
ดํา เนิ น ชีวิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งประชาชนในเขตพื้น ที่ อ.เมือ งฯ จ.นครสวรรค์ ในด้า นความ
พอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านการมีภูมคิ มุ้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 หลังจากทดสอบ
ภายหลังเพื่อหาคู่ทแ่ี ตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่าประชากรทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อปี ต่าํ กว่า 50,000 บาท มีระดับทัศนคติท่ี
เกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้าน
การมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ ทีด่ กี ว่าประชากรทีม่ รี ายได้เฉลีย่ 100,001-150,000 บาท สรุปได้ว่ารายได้เฉลีย่ ต่อปี
มีผลต่อระดับทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตพืน้ ที่
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ในด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านการมีภูมคิ ุม้ กันในการดํารงชีวติ อย่างมี
นัยสําคัญ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
2.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีไ่ ม่มหี นี้สนิ มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณในการดํารงชีวติ และด้านความสมเหตุสมผลในการดํารงชีวติ อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุดและดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
หนี้สนิ มีระดับทัศนคติเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณใน
การดํารงชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง และผูม้ หี นี้สนิ ตัง้ แต่ 1,000,001 ขึน้ ไป มีระดับทัศนคติดา้ นความรูใ้ นการดํารงชีวติ
อยู่ในระดับน้อย ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้
ข้อเสนอแนะ
1. สถาบันการเงินและพัฒนาชุมชนควรให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทีม่ ภี าวะหนี้สนิ ด้านหลักการบริหาร
การเงินของครอบครัว ซึง่ เน้นการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านความพอประมาณใน
การดํารงชีวิต และด้านความสมเหตุ สมผลในการดํา รงชีวิต รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิต เป็ น สําคัญ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเพิม่ รายได้ ลดค่าใช้จ่ายและลดจํานวนหนี้สนิ
2. ผูน้ ําชุมชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาวางแผนพัฒนาประชาชนในชุมชน ให้มคี วามรู้ มีทกั ษะใน
การสร้างรายได้หรืออาชีพเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยนําผูท้ ป่ี ระสบความสําเร็จ
ด้านการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไม่มหี นี้สนิ มาเป็ นแบบอย่างให้ประชาชนยึดถือปฏิบตั ติ าม
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3. สถาบันการศึกษาควรจัดรายวิชาทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดํารงชีวติ แก่นกั เรียน นิสติ และนักศึกษาทุกระดับชัน้ เพื่อปลูกฝงั ทักษะการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเยาวชนจะนําไปเผยแพร่ต่อครอบครัวและชุมชนต่อไป
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ปัจจัยทางการตลาด และลักษณะการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่
พักในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่
Marketing Factors and Tourism Nature Influencing Tourists
in Selecting Accommodation at Khao Yai National Park
ปิยะดา วรรธนะสาร1 ชัยภัฏ วรรธนะสาร1*และ ธิตมิ า พรมมา1
Piyada Wattanasan1 Chaipat Wattanasan1* and Thitima Promma1
Abstract
The purpose of this research is to attempt to understand the marketing factors and tourism nature
that influence tourists in selecting accommodation at Khao Yai National Park. This research is an integrated
study consisting of both qualitative and quantitative studies conducted with accommodation proprietors,
business owners, operators and visitors who chose to use room accommodation and facilities in the Khao Yai
National Park in the areas of Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, and Saraburi provinces
during December 2012 - January 2013. For the quantitative research, there were a total of 384 samples
using statistical data analysis with (the percentage, means, and two-way analysis of variance.)
The study found that marketing factors were divided into three categories which had been introduced
by Tourism Authority of Thailand (TAT), advices/ recommendations from friends and information/ data
obtained from printed documents/ publications. For the tourism nature, it was divided into three types, such
as mountainous forests/waterfalls and challenging activities or adventures created by nature and by human
(the adventuretouring with challenging activities created by nature and by hand-made). For the decisionmaking to option for room accommodation and services in the Park, it is found that the decision made to buy
themwas at the high level when compared to the decision level to option for accommodation in Khao Yai
National Park that was sorted out by marketing factors. It is also found that the statistical significance in the
difference is at the .01 level when compared to the decision levels to select and use room accommodation
and services in Khao Yai National Park sorted out by the tourism nature. It is found that the difference which
is statistically significant at the .01 level for tourism nature and tourism marketing factors have jointly resulted
in effective decision-making to select and use room accommodation and services in the Park. It is also
found that the joint result in a statistically significant difference of .01
Key words : Marketing Factors, Tourism Nature, The decision-making of tourists in selecting accommodation
at Khao Yai National Park.
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The background/ history
Khao Yai National Park is Thailand’s first national park. It was established on September 18, 1962 in
the Pahnom Dong Rak mountain range situated on the southwest edge of the Korat Plateau and on the
approximate area of 2,168 square kilometers or 1,355,396 rai.[1]
This park is the 3rd largest park in the country, and connects the territories of 11districts in the four
provinces of Prachinburi, Nakhon Ratchasim, Nakhon Nayok, and Saraburi. It has been dubbed the ‚Park of
ASEAN Heritage‛with a large forest area containing original and important watersheds, streams, fertile soil
rich with plant and wildlife, and many uniquenatural beauties. [2]
Generally, Khao Yai National Park covers the mountain complex including Khao Rom, the highest
peak at 1,351 meters above the sea mean level and followed by Khao Laem which is 1,326 meters high,
Khao Kiew which is 1,292 meters high, Khao Samyod which is 1,142 metershigh, and Khao Fah Pa which
is 1,076 meters high. Its plains are mostly alternated with fertile forests. The areas in the North and East
are mainly hills.[1]
In the South and East, the land rises steeply and is the important source of the original streams
particularly the five rivers, such as Prachinburi River, Nakhon Nayok River, Lam Takong River, Mam Pra
Ploeng, and Huay Lek rivers. [2]
With its suitable topography and climate, Khao Yai National Park is as the origin of the forest's rich
and fertile. It’s a center of various types of forest products from evergreen forests, mixed deciduous forestand
to grasslands. There are over 2,000 species of plants and trees that are endangered both economically
valuable and rare. [1]
This forest park is also abundant with wildlife. The park is home to many species of wild animals
that can be seen easily are such as tigers, bears, bison, chamois, Hedgehog, gibbons squirrel,
hyena,Cynogale bennettii,etc.[2]
Khao Yai is a national park where visitors can see wildlife in their natural habitats. Khao Yai is
also one of the important learning sources of the country for bird study, bird watching such as hill myna,
hornbills, parrots, magpie birds, bird barbets, hornbills, pheasants, etc. In particular, about four major kinds
of hornbill, are found there. The park is important to ornithology, for it is the home of many important species
of birds and is one of the only places where these animals can be studied in their native habitat. [1]
There are several waterfalls with beautiful hiking trails such as Hew Narok Waterfalls, Hew
Suwat Waterfalls and others . In addition, the area around Khao Yai National Park also has some
challenging adventures/activities for tourists to do many activities.[2]
Khao Yai National Park also has many interesting features.Tourists like to come to visit and stay at
the accommodations around the Park. Therefore, researchers here would like to study more about
marketing factors and its tourism nature influencing tourists in selecting the accommodation and services at
Khao Yai National Park, so as to benefit the country’s’ value-added tourism business locally and also in
abroad markets.[3, 4, 5] Because it is an important tourist attraction, researchers would like to use it to study
marketing factos that influence tourists consumer activity.
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The Objectives of the research
1. To study more about marketing factors and its tourism nature influencing tourists in selecting
accommodation in Khao Yai National Park.
2. To study about levels of decision -making in selecting accommodation and services at Khao Yai
National Park.
3. To compare the decision- making in selecting room accommodationand services in Khao Yai
National Park divided by marketing factors and tourism nature.
4. To study both marketingfactors and tourism nature that has jointly resulted in the decisionmaking in opting for room accommodationand services in Khao Yai National Park.
The Scope of the research
1. Populationand samples
The population is the people who own/ operate accommodation and facilities in Khao Yai National
Park and also the tourists of about 100,000 visiting Khao Yai National Park.
Sample is the population who own/ operate (accommodation and facilities) in the Khao Yai National
Park area covering Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Saraburi provinces for a total
number of 15 people for this quantitative research.
This research study was conducted with tourists/visitors who selected and used services, room
accommodation and facilities in Khao Yai National Park in these four provinces during December2012 January 2013with a total sample of 384 people by using marketing factors as the criteria basis for the
division.
2. Variables.
2.1 Independent Variable consists of two variables as follows;
2.1.1.Marketing Factors
1) has been introduced by Tourism Authority of Thailand
2) data has been obtained from printed documents/ publications
3) has been recommended by friends
2.1.2 Tourism Nature includes.
1) Mountainous forests and waterfalls
2) Natural adventures/challenging activities created by nature
3) Challenging activities/ adventure created by human
2.2 Dependent Variable
The dependent variable is the decision-making to option for room accommodation and services in
Khao Yai National Park which consists of seven aspects from place/ location, physical feature, personnel who give
services, service process, products, price and public relations affairs / distribution channels.
3. For the statistics used for this quantitative researchstudy, the researcher analyzed by
using two-way analysis of variance.
4. Duration of the study from December 2012- January 2013.
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Methodology
This study is an integrated researches consisting of both qualitative and quantitative researches
conducted for the two steps as follows:
Step 1 Study about marketing factors and its tourism nature influencing tourists in selecting
accommodation at Khao Yai National Park.
For this step, it is the processing qualitative research studying with/ learning from 30 owners/
operators of accommodation and facilities in the Park area, particularly the 8 of those who provided their
Main data, as well as the study with/ learning from 20 tourists visiting the Park, and 7 of them provided the
main data. Therefore, total of 15 people was those mainly provided the data for this research study during
the in-depth interviews. For the tools used in this research study was unstructured interviews and also data
analysis from the Triangulation theory monitoring.
Step 2, Study the decision- making behavior of tourists with regard to selecting accommodation at
Khao Yai National Park. This quantitative research process consisted of three sub-steps that are as follows:
2.1 Study the level of decision-making to select accommodation and use services in Khao Yai
National Park
2.2 Compare the decision-making to selecting accommodation in Khao Yai National Park divided
by marketing factors and tourism nature
2.3 Study the marketing factors and tourism nature that jointly resulted in the relevant consumer
decisions of the tourists.
At this stage, the researchers conducted a study with tourists selecting and using services and
accommodation in Khao Yai National Park in the provincial area of Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok,
Prachin Buri and Saraburi.
The number of samples obtained from using the table of Krejcie & Morgan method consisted of
384 people using marketing factors as the basis/ criteria for the division.
The tools used in the research were the questionnaire created by the researcher with .93 reliability
with the discrimination from 0.41 - 0.85 with statistical data to be brought for analyzing for means and twoway analysis of variance.

StudyResults
The study results were presented by the researcher following the methodology which consisted of
the following 4 steps:
Section 1 Study about marketing factors in selecting/ decision -making to use room
accommodation and services in Khao Yai National Park
Results from the analysis of the main data contributed/ provided through in-depth interviews by
owner/ proprietors of accommodation and facilities in the Khao Yai National Park as well as tourists alike
visiting the Park, showed that Thai and foreign tourists selected room accommodation and facilities based on
different marketing factors.
However, the main data provided by every group concluded that the marketing factors that tourists
and visitors used for selecting were mostly divided into the 3 types:
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1)The introduction/ advices of Tourism Authority of Thailand (TAT) in terms of road show, travel
week, travel activities on the weekend and so on
2)The obtaining of data from printed documents, brochure, map, journal, books, printed materials,
publication and internet information
3)The recommendation from friends for coming in and staying at the Khao Yai National Park
accommodation. Some visited here for the first time, while some have been here for many times.
Section 2 Study more about tourism nature influencing tourists in selecting accommodation
in Khao Yai National Park
Results from the analysis of the main data provided through in-depth interviews by owners/
proprietors/ operators of the accommodation in Khao Yai National Park, ) showed that every group (of
contributors who provided data) concluded that most travelers selected three different accommodation due
to their nature, style, and characteristics, such as:
1) Touring and viewing natural sceneries such as mountainous forests, waterfalls, cliff, birds and
wildlife animals as the most sightseeing
2) Travelling along with natural adventures or challenging activities. These are created or occurred
naturally, are such as jungle trek, hiking nature trails, water paddling, rowing, rafting, mountain climbing etc.
3)Travelling along with challenging activities or adventures that are created or built up by human
are such as artificial cliff climbing, driving four wheelers and climbing etc.
Section 3 Studying about level of the decision-making to select accommodation in Khao Yai
National Park
The number of overall level of decision-making/ influencing tourists in opting for accommodation
and services in Khao Yai National Park is high. When considering this, it is found that the majority of
decisions made was at the high level, except for the location, nature or physical feature and serving
process. The decision made to select and stay was at the highest level respectively, as shown in Table 1.
Table 1. The level of decision-making to select accommodation and services in Khao Yai National Park
Decision-making
Means
S.D.
Level of decision
Place/ Locations
4.8092
.3174
Most
Physical feature
4.6882
.4050
Most
Personnel who give services
4.3158
.4701
Very high
Service Process
4.5176
.4637
Most
Products
4.4486
.4203
Very high
Prices
4.2448
.4126
Very high
PR / Release/ Distribution Channel
4.2335
.4146
Very high
Overall decision-making
4.4874
.1888
Very high

963

Section 4 Compare the marketing factors and tourist nature influencing tourists in selecting
accommodation and services in Khao Yai National Park
4.1 Level of decision-making to select and use room accommodation and services in Khao Yai
National Park divided by marketing factors and tourism nature
It was found that the tourists who visited the tourist spots in form of hand-made adventures or
challenging activities created by human, and then almost marketing factors had the level of decision-making
to select and use tourism services at the higher level than other tourism nature forms. In particular,
marketing factors that have been recommended by friends. It was found that man made attractions draw
significantly more tourists than natural attractions.
Table 2. The decision-making to opt for room accommodation and services in the Khao Yai National Park,
which was divided by marketing factors and tourism nature
Marketing Factors
Tourism nature
Number
Means
S.D.
Recommendation by Forests and waterfalls
40
4.738
.0764
TAT
Natural adventures
20
4.436
.3338
Hand-made adventures
14
4.507
.1639
Total
74
4.613
.2370
Data obtained from Forests and waterfalls
55
4.265
.1069
Printed documents
Natural adventures
21
4.454
.0703
Hand-made adventures
15
4.482
.0907
Total
91
4.344
.1379
Suggestions from
Forests and waterfalls
97
4.393
.0295
friends
Natural adventures
75
4.480
.0368
Hand-made adventures
47
4.770
.0233
Total
219
4.504
.1478
Overall
Forests and waterfalls
192
4.428
.1823
Natural adventures
116
4.468
.1430
Hand-made adventures
76
4.664
.1574
Total
384
4.487
.1888
The overall marketing factors had the level of decision-making to select and use the tourism services
was at very high level, except the marketing factor that had been recommended by Tourism Authority of
Thailand. For the tourism nature in forms of mountainous forests and waterfalls, the level of decision-making
to select and use accommodation and services was at the highest level.
For the marketing factors that tourists visited mountainous forests and waterfalls, then the level of
decision –making to option for using accommodation and services was higher than other tourism nature
forms. The details are shown in Table 2.
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4.2 Compare the decision-making to select and use accommodation and services in Khao Yai
National Park
The comparison of the decision-making is shown in Table 3-5.
The Table 3, Analysis of variance in comparison for the level of decision-making/ influencing tourists in
selecting accommodation and services in Khao Yai National Park with marketing factors and tourism nature
Variability
SS.
df.
MS.
F P
**
Marketing factors
1.231
2
.615
61. 766
.000
**
Tourism nature
.707
2
.354
35.489
.000
**
Interactions (Factors /nature)
3.970
4 . 993
99.642
.000
Deviation
3.736
375
.010
Total
7746.223 384
*
**
p < .05 p < .01
Comparison in marketing factors and tourism nature has jointly resulted in the decision –making
to select accommodation and services in Khao Yai National Park. The result of the comparison resulted in
the sense that it caused decision making.
According to the Table 3 it shows that marketing factors and tourism nature has resulted in the
decision –making to select accommodation in Khao Yai National Park was with the differences of which
statistical significant is at the .01 level.
When comparing the decision to select and use accommodation and services divided by marketing
factor. From the Table 3, it showed that the level of decision-making to select accommodation and services
in Khao Yai National Park was statistically significant in differences at the .01 level.
When it was brought in for pair testing of the differences, it is found that each marketing factor
influencing tourists in selecting accommodation in Khao Yai National Park and with the differences which is
statistically significant at the .01 level by marketing factors that had been introduced by Tourism Authority of
Thailand, of which the level for decision-making was the highest level, and then the runners-up had been
recommended by friends and the information/data that had been obtained from the printed documents and
publications respectively. Details are shown in Table 4.
Table 4 Test the difference of marketing factors that affected or influenced tourists in the decision –making
to opt for accommodation in Khao Yai National Park
Marketing Factor
Printed documents
Friends Suggestion
by TAT
Means
4.3447
4.5043
4.6131
**
Printed documents
4.3447
.1596
.2684**
Friends Suggestion
4.5043
.1088**
by TAT
4.6131
**

p < .01
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Results of the comparison for decision-making to select accommodation in Khao Yai National Park
divided by tourism nature, and from the Table 3, it shows that the level of decision-making to opt for
accommodation in the Park, was statistically significant in differences at the .01 level.
When this is brought in for pair testing of the differences, it showed that tourism nature influencing
tourists / their decision –making to select and use accommodation in Khao Yai National Park is statistical
significant in difference at the .01 level divided by tourism nature with adventures or challenging activities
that have been created by human. With the level of decision-making to select accommodation in the Park
was the highest level, and then this was followed by tourism nature with challenging activities or natural
adventures likely exploring mountainous forests and waterfalls respectively, as shown in Table 5.
Table 5 Testing for the differences of tourism nature influencing/ decision-making of tourists in selecting
accommodation in Khao Yai national Park
Tourism nature
Forests and waterfalls
Natural adventures
Hand-made
Means
.4286
4.4684
4.6649
Forests and waterfalls
4.4286
.0397**
.2363**
Natural adventures
4.4684
.1965**
Hand-made adventure
\4.6649
**
p < .01

Conclusion
The study concluded that
1. Marketing factors and tourism nature that tourists used to decide and select accommodation and
for the marketing factors that tourists used were the three types, firstly introduction by Tourism Authority of
Thailand, secondly, data obtained from printed document/ publication, and thirdly, recommendation from
friends, and then the tourism nature that tourists used to decide and select accommodation were the 3
types, firstly natural beauty/ scenery, secondly natural adventures or challenging activities and thirdly, handmade adventures or challenging activities,
2. For the levels of decision-making to select accommodation in the Park, it was found that the
decision to option for accommodation in Khao Yai National Park in the overall , the level of decision-making
was at the very good level, when considering individually, it is found that most of them decided to select
accommodation in the Park at the very high/ good level particularly for products, personnel to give services,
prices, public relations except place/ locations, physical feature, and servicing process, and then the decision
made for selecting accommodation was at the highest level respectively.
3. Comparison of decision- making to select and use accommodation in Khao Yai National Park
was divided by marketing factors found that level of decision-making to select and use accommodation was
statistically significant at the .01 level.
The comparison found that the level of decision-making was significant. When it was brought in for
pair testing of the differences, it was found that every marketing factor influencing/ affecting to decisionmaking are statistically significant in differences at the .01 level by marketing factors of which was the
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recommendation from The Tourism Authority of Authority was the highest level, and running up were the
suggestions from friends and the data obtained from printed document / publications respectively.
When comparing the decision-making to opt for accommodation in Khao Yai National Park divided
by tourism nature, it was found that level of decision-making to use and select accommodation was different
with statistical significance level of .01. When it is brought in for pair testing of the difference, it is found that
every tourism nature influencing/ affecting to the decision -making is different with statistical significance
level of .01 divided by tourism nature with hand-made adventures or challenging activities was at the
highest level for decision-making, and then running after were natural adventures or challenging activities
and tourism to explore natural mountainous forests, and waterfalls respectively.
4 Marketing factors and tourism nature have jointly resultedin the decision-making to select and
use accommodation and facilities in Khao Yai National Park with statistically significant at the .01 level.

Discussion and suggestions
The results of the research study could be discussed as follows:
1. The overall level of decision-making to select and use accommodation and services in the Khao
Yai National Park was at very good level, and then considering individually, it was found that most of them
had decided to select and use accommodation was at very high / good level, showing that tourists highly
expected about accommodation and facilities provided in the Park , but accommodation owners/ operators
have not yet reached their expectations in term of products and services, prices, personnel who give
services, and public relations affairs that need to be improved as the whole .
2. Decisions-making to select and use accommodation in Khao Yai National Park divided by
marketing factors had found that for the marketing factor, the introduction from Tourism Authority of
Thailand(TAT) had been influencing in selecting the accommodation was at the most/ highest level.
The TAT had the most influence on consumer behavior, while running up it was the recommendation
from friends, and the data obtained from the printed document / publication respectively that showing that
tourism promotion by TAT had produced the good results from effective operation. Therefore, the
accommodation operators/ owners should provide useful information to the TAT to promote them to tourists .
3. The decision-making to select and use accommodation and faculties in Khao Yai National Park
was divided by tourism nature finding the level of decision-making to select and use accommodation in the
form of tourism nature group with hand-made adventures or challenging activities was at the Highest level,
and running after it was natural adventures or challenging activities and touring natural mountainous forests
and waterfalls respectively showing that touring with challenging activities/ adventures has high potential/
trend as well as the tourists with more purchasing power also increased in number including the level of
decision making to select and use accommodation was at the high level.
4. Marketing factors and tourism nature have jointly resulted in the decision-making to select
accommodation in Khao Yai National Park was different statistically significant at the .01 level, indicating that
using services and recommendation from TAT will respond for the decision-making to select and use
accommodation and services for both marketing factors and tourism nature.
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The suggestions for brining in research work and results to be applied for use, it’s that the
community leaders, leaders of local administration organizations and Tourism Authority of Thailand could
help support/ promote those entrepreneurs/ business operators of accommodation in Khao Yai National
Park, so that the people could help suggest or recommend all information, products and services of the
TAT as well as create more challenging activities / adventures so as to generate more increasing incomes
from tourism in the local areas.
More suggestion for conducting the next research study, it should have studied other variables
concerned with the decision making to select and use accommodation and services at the Khao Yai National
Park, together with other variables that have jointly resulted in selecting to use accommodation in the Park
for further studies .
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Sport Tourism: Definition, Types, and Trends
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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสําคัญ ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ จึงทําให้หน่วยงานต่างๆ
มีความพยายามอย่างยิง่ ทีส่ นับสนุนธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วข้องด้านการท่องเทีย่ ว และหนึ่งในธุรกิจทีภ่ าครัฐพยายามผลักดัน
คือ ธุรกิจกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพให้เกิดการเดินทาง
นันเอง
่ ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาในเบือ้ งต้น จึงควรต้องศึกษาทางด้านนิยามความหมาย และ
ประเภท รวมถึงแนวโน้มของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา เพื่อตระหนักถึงความสําคัญและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วเชิงกีฬาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงถือเป็ นโอกาสสําหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่างๆ ทัง้ สาธารณู ปโภคพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ตลอดจนแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี วามเหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาต่อไป
คาสาคัญ: การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา นิยาม ประเภท แนวโน้ม

Abstracts
The tourism industry is a significant industry that can be generated much income for the country.
Many corporations have considerably tried to support the businesses which relate to tourism. One of the
businesses that the government has attempted to carry forward is the sport tourism which attracts the niche
market. Therefore, to develop the potential in sport tourism, basically, one should learn the definition and
types of sport tourism including the tendency in this tourism to realize the important of sport tourism
development. This is a good chance for Thailand to prepare and develop the potential in the basic public
utility, human resource, market strategies, and tourist destinations so that the tourism industry can be
developed in the future.
Key words: Sport Tourism, Definition, Categories, Trends
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บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลายประเภท ทัง้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทางตรง ได้แก่ ธุรกิจที่พกั แรม ธุรกิจจัดนํ าเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจสินค้าที่ระลึก ยังมีธุรกิจที่
เกีย่ วข้องโดยทางอ้อม เช่น ธุรกิจสถานบันเทิง ธุรกิจสปาและเสริมความงาม เป็ นต้น ดังนัน้ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจึงมี
ความสําคัญต่อการสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ และมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระดับมหภาค ใน
ปจั จุบนั แนวโน้มการเดินทางท่องเทีย่ วของประเทศไทยยังคงขยายตัวเพิม่ ขึน้ ด้วยนโยบายและมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชน อาทิ นโยบายการให้หน่ วยงานภาครัฐ สามารถเดินทางศึกษาดูงาน รวมถึงการ
สัมมนาภายในประเทศเท่านัน่ หรือการจัดงานมหกรรมลดราคาโปรแกรมและบริการทางการท่องเทีย่ วจากภาคเอกชน
จึงช่วยให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของคนไทยยังคงเติบโตอย่างต่ อเนื่ อง แต่ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และมีความหลากหลายมากขึน้ เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัย กลุ่มครอบครัว
ชอบการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่มี ีสงิ่ อํานวยความสะดวกเอื้อต่ อเด็กเล็ก ดังนัน้ การส่งเสริมและสนับสนุ น
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วให้ดียิ่ง ขึ้น จึง ควรปรับ แผนการพัฒ นาให้ส อดคล้ อ งกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่เ ป็ น ตลาด
นักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุ่มมากขึน้ [4]
การเชื่อมโยงระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วผ่านกิจกรรมกีฬานัน้ สามารถบูรณาการร่วมกันได้เป็ นอย่างดี เนื่อง
ด้วยกิจกรรมทัง้ สองเป็ นกิจกรรมนันทนาการที่มจี ุดมุ่งหมายในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างความสุข
ให้กบั ชีวติ [1] การผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเป็ นทางเลือกที่ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ ในหมู่แฟนกีฬา
และยังเป็ นทางเลือกทีส่ าํ คัญของนักท่องเทีย่ ว เพราะสามารถช่วยให้ประสบการณ์ในการเดินทางมีความแปลกใหม่และ
น่ าจดจํามากขึน้ [3] ดังนัน้ การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sport Tourism) จึงเป็ นแนวความคิดของการใช้ภาษาทีร่ ่วมสมัย
อย่างหนึ่งซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับขอบเขตของกิจกรรมการท่องเทีย่ วและกีฬา [10]
การกระตุน้ การท่องเทีย่ วผ่านกิจกรรมกีฬา จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ได้เป็ นอย่างดี โดย ความชื่นชอบในกีฬาไม่เพียงแต่ดงึ ดูดแฟนกีฬาให้ตดิ ตามการแข่งขันต่างๆ แต่ยงั ชักนําให้เกิดการ
เดินทางไปยังสถานที่ทจ่ี ดั แข่งขันเพื่อ เข้าชมการแข่งขันและชื่นชมนักกีฬาที่มคี วามชื่นชอบ ผ่านประสบการณ์การ
ท่องเทีย่ วโดยตรง ซึง่ การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของบุคคลเหล่านี้ ผูซ้ ง่ึ เป็ นนักกีฬา ผูฝ้ ึกสอน ทีมงาน
สนับสนุน หรือผูเ้ ข้าชม ทําให้เกิดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดแข่งขันกีฬาและสถานทีจ่ ดั แข่งขัน ทีมกีฬาต่างๆ ไม่
เพียงแต่ได้ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมชมของแฟนกีฬาเท่านัน้ หากยังส่งผลให้ธุรกิจท้องถิน่ และรัฐบาลได้สร้างรายได้
จากการทีแ่ ฟนกีฬาทํากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเยีย่ มชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว เกิดการจับจ่ายใช้สอยบริเวณโดยรอบของ
สถานที่จดั แข่งขัน ทัง้ ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าอาหารและค่าของทีร่ ะลึก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ช่วยสนับสนุ น และช่วยสร้าง
งานสําหรับคนในท้องถิ่นได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็ นผลดีท่ชี ่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [14], [16] นอกจากผลกระทบทีด่ ที างด้านเศรษฐกิจแล้ว ผลกระทบทีด่ ที างด้านอื่นๆ เช่น การท่องเทีย่ ว
เชิงกีฬามีสว่ นช่วยส่งเสริมความหลากหลายของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมของแต่ละจุดหมายปลายทาง ช่วยให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคม หรือผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม ก็มสี ่วนช่วยเพิม่
ปริมาณของสวนสาธารณะและพืน้ ทีน่ ันทนาการ พร้อมจัดให้มสี งิ่ จูงใจสําหรับการฟื้ นฟูประวัตศิ าสตร์ อาคารและการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [14]
ประเทศต่างๆ จึงใช้โอกาสในการเป็ นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งการจัด
กิจกรรมนัน้ ล้วนเป็ นสิง่ สําคัญในการดึงดูดความสนใจของแฟนกีฬา โดยเฉพาะทีมกีฬาระดับอาชีพ และสําหรับประเทศ
ไทยได้ประสบความสําเร็จด้านการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเทีย่ วในหลายรายการ [5], [22] เช่น การ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ การแข่งขันฟุ ตบอลหญิงชิงแชมป์โลก การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก การ
แข่งขันยกนํ้าหนักเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย การแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น เป็ นต้น ซึง่ การจัดแข่งขัน
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กีฬาแต่ละครัง้ ต้องจัดเตรียมสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงปญั หาที่จะ
เกิดขึน้ โดยการเตรียมความพร้อมของสถานทีจ่ ดั แข่งขันเป็ นสิง่ ทีผ่ ู้จดั งานให้ความตระหนักเป็ นอย่างมาก ก่อให้เกิด
การเร่งรัดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ของประเทศ เช่น ตัดถนนสายใหม่ การสร้างขนส่งมวลชนระบบราง
การสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงเมืองต่างๆ และการปรับปรุงสนามบิน หรือแม้กระทังการลงทุ
่
นสร้างทีพ่ กั แรมแห่งใหม่ เพื่อ
รองรับการเดินทางในเมืองที่จะเป็ นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา ดังนัน้ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จึงเป็ นสาขาหนึ่งของการ
ท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสําคัญเป็ นอย่างยิง่ สําหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศไทย บทความนี้จงึ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ทบทวนวรรณกรรมของนิยาม ประเภทและแนวโน้มของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา ดังต่อไปนี้

นิ ยามของการท่องเที่ยวเชิ งกีฬา
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sport Tourism) มีการกำหนดนิยามในความหมายทีห่ ลากหลายและแตกต่างกันตาม
มุมมองของนักวิชาการแต่ละท่าน ทัง้ นี้สามารถให้นิยามได้ดงั นี้ “การเดินทางจากถิน่ ทีอ่ ยู่ทพ่ี ํานักอาศัยไปยังทีอ่ ่นื เป็ น
การชัวคราว
่
ซึง่ เกิดจากความสมัครใจของผู้เดินทาง โดยมีกจิ กรรมทางกี ฬาเข้ามาเกีย่ วข้อง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม
กีฬาในช่วงวันหยุดสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางเพื่อมีสว่ นร่วมในการแข่งขันกีฬา และการเดินทางเพื่อเข้า
ชมสถานทีต่ ่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬา” ซึง่ การแสดงออกทางพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วในช่วงหนึ่งของการใช้เวลาว่างที่
เกีย่ วข้องกับกีฬา เป็ นการเดินทางท่องเทีย่ วเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจในประเภทกีฬาต่างๆ เช่น กอล์ฟ
เทนนิส กระดานโต้คลื่น สกี เป็ นต้น เพื่อให้ได้รบั ความเพลิดเพลินความสนุ กสนาน ตื่นเต้น ได้รบั ประสบการณ์และ
ความรูใ้ หม่เพิม่ ขึน้ [2], [9], [10], [23]
การจัดการท่องเทีย่ วในลักษณะนี้ เป็ นการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องในการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
ซึง่ มีหลากหลายกลุ่มตามลักษณะของพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว เช่น การเดินทางโดยลําพังหรือกลุ่มเพื่อนโดยส่วนใหญ่
จัดโดยบริษัทนํ าเที่ยวเพื่อเข้าชมมหกรรมการแข่งขันกีฬา ลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบั จุดหมาย
ปลายทางเป็ นหลัก ส่วนลักษณะการจัดการเดินทางแบบครอบครัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานัน้ โดยส่วนใหญ่ ต้อง
คํานึงถึงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับเด็ก ซึ่งในปจั จุบนั สถานที่จดั การแข่งขันได้เตรียมความพร้อมด้านสิง่ อํานวย
ความสะดวกและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่อ รองรับ นัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม นี้ ท่ีมีจํา นวนเพิ่ม มากขึ้น ด้า นกลุ่ ม ผู้สูง อายุ ซึ่ง เป็ น
นักท่องเทีย่ วทีม่ เี วลาและอํานาจในการจับจ่ายใช้สอยสูง โดยนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้จะเดินทางไปทัวโลกเพื
่
่อติดตามบุคคล
หรือทีมที่ช่นื ชอบและมีความผูกพัน นอกจากนัน้ ประเทศต่างๆ ที่มคี วามพร้อมทางด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐาน ทิศ
ทางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี มีหน่ วยงานและองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุ น และได้รบั โอกาสเป็ น
เจ้าภาพมหกรรมกีฬากีฬาระดับโลก กลุ่มประเทศเหล่านี้จงึ เป็ นจุดเริม่ ต้นในการกระตุน้ ให้เกิดแฟนกีฬากลุ่มใหม่ตามมา
ดังนัน้ จากลักษณะตามพฤติกรรมจึง จําแนกความแตกต่างนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourists) ได้จําแนกเป็ น 2
ประเภท [2], [7], [10], [13], [20], [23], [29] คือ 1) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมกีฬา (Direct Sport Tourists) [17] หมายถึง
บุ ค คลที่มีส่ ว นร่ ว มกับ การทํ า กิจ กรรมกีฬ า เช่ น การเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขัน เป็ น ผู้ติด ตามนั ก กีฬ า เป็ น ต้ น และมี
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางท่องเทีย่ วครัง้ นัน้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา โดยกิจกรรมนัน้ ๆ อาจจะเป็ นกิจกรรมทีม่ ี
ความเป็ นส่วนตัวและอิสระ เช่น กอล์ฟ ยกนํ้ าหนัก ปี นผา เป็ นต้น หรือการเข้าร่วมกีฬาทีม่ ากกว่า หนึ่งประเภท ซึง่ มี
ความหลากหลายและถูกจัดไว้ในสถานทีแ่ ห่งเดียวกัน เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่าให้แก่ผเู้ ข้าร่วม เช่น สปอร์ต
คลับ สปอร์ตแคมป์ เป็ นต้น และ 2) ผูเ้ ข้าชมกิจกรรมกีฬา (In-Direct Sport Tourist) [17] หมายถึง บุคคลทีเ่ ล็งเห็น
ความสําคัญของกิจกรรมกีฬาเป็ นวัตถุประสงค์สาํ คัญกว่ากิจกรรมอื่นๆ ต่อการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นัน้ ซึง่ มีความ
เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมกีฬา โดยบุคคลกลุ่มนี้จะเข้าร่วมชมหรือสังเกตการณ์ในสถานทีจ่ ดั กิจกรรม
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ประเภทของการท่องเที่ยวเชิ งกีฬา
ประเภทของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬามีอยู่หลายประการ ขึน้ อยู่กบั แนวคิดทีใ่ ช้ในการจัดกลุ่ม ดังนัน้ เพื่อช่วยสร้าง
ความเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขอบเขตของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา จึงสามารถแบ่งย่อยประเภทของการ
ท่องเทีย่ วเชิงกีฬาตามรูปแบบของกิจกรรมได้ 3 ประเภท [19] ประกอบด้วย การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาทีเ่ น้นกิจกรรมกีฬา
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาทีเ่ น้นสิง่ ดึงดูด และการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาทีเ่ น้นทีพ่ กั ตากอากาศ
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รูปภาพที่ 1: ประเภทของการท่องเที่ยวเชิ งกีฬา
1) การท่องเที่ยวเชิ งกีฬาที่เน้ นการจัดกิ จกรรมกีฬา (Sport Tourism Events) [4], [5], [27]
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาทีเ่ น้นการจัดกิจกรรมกีฬา หมายถึง การจัดงานกิจกรรมกีฬาทีม่ กี ําหนดระยะเวลาและ
สถานทีแ่ น่ชดั สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้เป็ นจํานวนมาก ซึง่ ประเภทของผูเ้ ข้าชมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ
กีฬา และการแข่งขันบางประเภทก็มผี เู้ ข้าชมเป็ นจํานวนมากอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขนาด
ใหญ่ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน หรือร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น
การแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ พาราลิมปิ กเกมส์ เป็ นต้น หรือกิจกรรมกีฬาทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว ซึง่ เป็ นการจัดการแข่งขันใน
โอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การแข่งขันการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ของชุมชน การแข่งขันเพื่อการกระชับมิตร เป็ นต้น [15],
[22], [24]
นอกจากนัน้ การแข่งขันหลายประเภทสามารถจัดอยู่ในการแข่งขันประเภทนี้ได้ รวมไปถึงกิจกรรมกีฬาทีถ่ ูก
จัดขึน้ โดยชุมชน หรือองค์กรต่างๆเพื่อ ส่งเสริมการค้าและเพื่อการท่องเทีย่ ว การแข่งขันระดับท้องถิ่นนัน้ ๆ มักนําทีม
ทีม่ าจากต่างเมืองเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ทีมทีม่ าจากต่างเมืองนัน้ อาจจะมีผตู้ ดิ ตามหรือแฟนคลับติดตามมาด้วย หรือการ
จัดกิจกรรมกีฬาระดับอาชีพ เช่น การจัดแบบทัวร์นาเม้นท์ หรือชิงแชมป์โลก ซึ่งการจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้มี
แนวโน้มทีช่ ่วยทําให้เศรษฐกิจของท้องถิน่ นัน้ ๆเจริญขึน้ ซึง่ กิจกรรมต่างๆ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
2) การท่องเที่ยวเชิ งกีฬาที่เน้ นสิ่ งดึงดูด (Sport Tourism Attractions) [8], [18], [28]
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทีเ่ น้นสิง่ ดึงดูด หมายถึง กิจกรรมกีฬาทีเ่ ป็ นเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเกิดการ
เดินทางท่องเทีย่ วหรือเกิดการเดินทางไปยังสถานทีท่ ม่ี กี จิ กรรมเกีย่ วข้องกับกีฬา ซึง่ มีการจัดเตรียมสิง่ ต่างๆ ไว้รองรับ
แก่นกั ท่องเทีย่ วเพื่อสามารถร่วมทํากิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬา โดยการดึงดูดนักท่องเทีย่ วสามารถทําได้หลายรูปแบบ
อาจเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์สร้างขึน้ เช่น สวนนํ้า บันจีจ้ มั พ์ เพ้นท์บอล เป็ นต้น หรือแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ
เช่น กิจกรรมกีฬาทางนํ้า เป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างความเพลิดเพลิน เช่น การพายเรือคะยัค เรือใบเล็ก สกีน้ํา เจ็ตสกี โต้คลื่น
เป็ นต้น แม้กระทัง่ โรงเรียนปี นผา ถือว่าเป็ นความก้าวหน้าของวงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็ นการนํ าเอาศาสตร์คอื
วิทยาศาสตร์การกีฬา กับศิลป์คอื ศิลปะทางด้านการจัดการท่องเทีย่ วมาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
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การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เน้นสิง่ ดึงดูด สามารถรวมไปถึงการเข้าร่วม สปอร์ตคลับ โดยมีการฝึ กฝนกีฬาทุก
ประเภทให้แก่ผู้เข้าร่วม เช่น กีฬาเบสบอล บาสเกตบอล กอล์ฟ ฟุ ตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล ว่ายนํ้ า ยิมนาสติก
ฮอกกี้ เช่นเดียวกับค่ายการผจญภัย โดยมีกจิ กรรมการปี นผาปี นเขา พายเรือ ขีม่ ้า ซึ่งกิจกรรมในสปอร์ตคลับเป็ น
กิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นสําหรับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น สําหรับเยาวชน สําหรับครอบครัว หรือผูใ้ หญ่
นอกจากนัน้ สิ่ง ดึง ดูด ต่ า งๆ ทํ า ให้เ กิด การจัด ทัว ร์ลัก ษณะของการท่ อ งเที่ย วเชิง กีฬ า ซึ่ง ทัว ร์ป ระเภทมี
มัคคุเทศก์เป็ นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนํ านักท่องเที่ยวไปยังสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ เช่น
โปรแกรมสกีทวั ร์ ซึง่ มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิน ทีพ่ กั รถรับส่ง และตั ๋วเล่นสกี บางหน่วยงานได้มกี ารจัดโปรแกรมทัวร์ซง่ึ
นํ าเหล่า แฟนคลับ ไปชมกีฬ าที่พวกเขาชื่นชอบ โดยการจัดที่พ ัก ตั ๋วชมการแข่ง ขัน และปาร์ต้ีคอกเทล แม้กระทัง่
โปรแกรมชมพิพธิ ภัณฑ์กฬี า หรือสถานทีท่ เ่ี คยถูกจัดแข่งขันทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั น่าสนใจ หรือถูกสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ และ
เป็ นเกียรติให้กบั นักกีฬาและผูน้ ําทางด้านกีฬาทีม่ ชี ่อื เสียง เพื่อเป็ นมรดกทางด้านกีฬาเป็ นต้น
3) การท่องเที่ยวเชิ งกีฬาที่เน้ นสถานที่พกั ตากอากาศ (Sport Tourism Resorts) [12], [20], [26]
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาทีเ่ น้นสถานที่พกั ตากอากาศ หมายถึง สถานทีท่ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อให้ผมู้ าเยือน สามารถใช้
เวลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั แหล่งท่องเทีย่ ว
เพื่อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬาได้ แต่สถานทีพ่ กั ตากอากาศทีเ่ ป็ นลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาแสดง
ให้เห็นถึงการวางแผนจัดการและการรวมตัวของทีพ่ กั และการกีฬาเข้าด้วยกัน สถานทีพ่ กั ผ่อนเหล่านี้มสี งิ่ อํานวยความ
สะดวกและการบริการทีส่ งู ตามมาตรฐานไว้บริการนักท่องเทีย่ ว สถานทีพ่ กั ผ่อนด้านการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาซึง่ รวบรวม
สิง่ อํานวยความสะดวก เช่น สถานทีพ่ กั ตากอากาศสําหรับผูร้ กั การเล่นกอล์ฟและเทนนิส สถานทีพ่ กั ตากอากาศสําหรับ
ผูช้ ่นื ชอบกีฬาทางนํ้า หรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศสําหรับผูร้ กั ธรรมชาติซง่ึ เน้นกิจกรรมการผจญภัยนอกสถานทีแ่ ละการ
สํารวจธรรมชาติ สถานทีพ่ กั ต่างๆเหล่านี้ถูกตกแต่งด้วยอุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกทางด้านกีฬา นอกจากนี้ยงั
มีการบริการให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับโอกาสในการทํากิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์
อย่างไรก็ตามสถานทีพ่ กั ผ่อนเหล่านี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงและผันแปร โดยการขยายจากมาตรฐานระดับนานาชาติและ
การพัฒนาทักษะทีส่ ูงขึน้ ไป โดยมุ่งเน้นการให้บริการสถานทีส่ ําหรับจัดตัง้ แคมป์ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทางด้านการ
กีฬาเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนัน้ สถานที่พกั ตากอากาศในปจั จุบนั ถูกจัดให้เป็ นสถานที่สาํ หรับเก็บตัวนักกีฬาทีม่ กี ารรวมตัวของ
นักกีฬาจากเมืองต่างๆ ในรูปแบบของ สปอร์ตโฮเทล หรือ สปอร์ตรีสอร์ท ซึง่ ช่วยฝึกฝนและพัฒนาการของนักกีฬา ทีม
การแข่งขัน โดยผูฝ้ ึกมักจัดตารางเวลาให้นกั กีฬามาฝึกฝนและทํางานรวมกันอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากการฝึ กฝนต่างๆ
อยู่ภายใต้การดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน หรือสถานทีพ่ กั ตากอากาศ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบเรือสําราญ ซึง่ ได้ถูกสร้างขึน้
ให้มลี กั ษณะเหมือนโรงแรมและรีสอร์ท ทําให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินทางท่องเทีย่ วพักผ่อน พร้อมกับการทํากิจกรรม
กีฬาที่อยู่ในเรือสําราญ เช่น การปี นผา สนุ กเกอร์ ศูนย์ออกกําลังกาย โยคะ หรือบางครัง้ อาจมีการล่องเรือร่วมกั บ
นักกีฬาทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นต้น

แนวโน้ มของการท่องเที่ยวเชิ งกีฬา
การท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 20 มีแนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวจากทัวโลกยั
่
งคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
องค์การการท่องเทีย่ วโลก (World Tourism Organization: UNWTO) คาดการณ์ว่าจะมีจํานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
ระหว่างประเทศทัวโลก
่
มากกว่า 900 ล้านคน ซึง่ ก่อให้เกิดรายได้ดา้ นการท่องเทีย่ วจํานวนมหาศาล ซึง่ พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ปรับเปลีย่ นไปตามสภาพเศรษฐกิจ [6] หากเศรษฐกิจตกตํ่า อาจส่งผลให้นักท่องเทีย่ วใช้จ่ายด้านการ
ท่องเทีย่ วอย่างระมัดระวัง โดยคํา นึงถึงความคุม้ ค่ามากขึน้ สําหรับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก โดยคู่แข่งได้ภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
มาเลเซีย ไต้หวัน และจีน แต่อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย เริม่ พัฒนาศักยภาพและความ
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พร้อมในการท่องเทีย่ วทีส่ งู ขึน้ กอปรกับการทีป่ ระเทศคู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ทม่ี คี วามหลากหลายเพื่อ สร้างทางเลือกใน
กับการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนัน้ พฤติกรรมที่เกิดความนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศหรือภายในภูมภิ าคเดียวกันมากขึน้ หรือแม้แต่กระทังการท่
่
องเที่ยวในลักษณะพิเศษ เพื่อ
เรียนรู้ รับประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีแ่ ปลกใหม่และแตกต่าง ดังนัน้ แนวโน้มของนักท่องเทีย่ วของการท่องเทีย่ วเชิง
กีฬาจึงมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต [11], [25]
การท่องเที่ยวเชิงกีฬามีพฒ
ั นาการที่ดีข้นึ อันเนื่องมาจากการกีฬาระหว่างประเทศเติบโตและรุ่งเรืองจน
ก่อให้เกิดธุรกิจนานาประเภท ทัง้ ธุรกิจการกีฬาและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจอุปกรณ์กฬี า ธุรกิจเครื่องแต่งกายและ
รองเท้ากีฬา ธุรกิจสนามกีฬา เป็ นต้น [6] ดังนัน้ การแข่งขันกีฬาจึงไม่ใช่เรื่องของการออกกําลังกายเพื่อพลานามัยเพียง
อย่างเดียว หากแต่ กจิ กรรมการกีฬาแปรเปลี่ยนเป็ นสินค้าและเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ จํานวนมหาศาล [1], [5]
นอกจากนัน้ ศักยภาพในการจัดกิจรรมกีฬาถือเป็ นอีกปจั จัยที่ทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็ นแบบก้าว
กระโดด และช่ว ยเสริมสร้า งภาพลักษณ์ ท่ีดีข องประเทศ [21] ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมภิ าคทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น เอเชียนเกมส์ ซึ่งเป็ นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
ทัง้ หมด 4 ครัง้ แต่สาํ หรับมหกรรมกีฬาระดับโลก คือ โอลิมปิ กเกมส์ หรือฟุตบอลโลก ซึง่ ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก
ทีซ่ บั ซ้อนและต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานในด้านต่างๆ เช่น ความพร้อมของ
สนามกีฬา ระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ต่างๆที่เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ หรือแม้กระทังการพั
่
ฒนากีฬาอาชีพ ให้มคี วามก้าวหน้ามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ
ฟุตบอลอาชีพ วอลเลย์บอลอาชีพ กอล์ฟอาชีพ เทนนิสอาชีพ สนุ กเกอร์อาชีพ แบดมินตันอาชีพ และมวยไทย สากล
อาชีพ ซึง่ กีฬาอาชีพดังกล่าวเริม่ ได้รบั ความสนใจจากประชาชนมากขึน้ และสามารถสร้างกระแสการเดินทางเพื่อไป
ร่วมชมการแข่งขัน ดังจะเห็นได้จากความสําเร็จของการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ “Thailand Premier League” ที่
ได้รบั ความนิยมจากประชาชนและเกิดการเดินทางไปเชียร์สโมสรฟุตบอลทีต่ นเองชื่นชอบได้อย่างมากมาย อย่างไรก็
ตาม นอกจากมหกรรมกีฬาระดับโลกเหล่านี้ ประเทศไทยอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากการเป็ นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติชนิดอื่นๆ ทีเ่ รามีศกั ยภาพและมีความพร้อมอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเทีย่ วมากขึน้ เช่น
การแข่งขันกอล์ฟ “PGA Tournament” การแข่งขันเทนนิส “Thailand Open” การแข่งขันชิงแชมป์มวยไทย “Thai
Fight” การแข่งขันเรือใบนานาชาติ การแข่งขันโปโลช้างนานาชาติ การแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ หรือพิจารณาการ
แข่งขันรถ Formula1 ซึ่งได้รบั ความสนใจค่อนข้างมากในระดับนานาชาติ รายการกิจกรรมกีฬาต่างๆเหล่านี้ล้วน
ส่งเสริมให้การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาได้รบั ความนิยมและมีจาํ นวนนักเดินทางทีเ่ พิม่ มากขึน้
ดังนัน้ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็ นกิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์เพื่อสร้างประสบการณ์อนั น่ าจดจํา
ช่วยสร้างความแตกต่างจากการท่องเทีย่ วรูปแบบอื่นๆ จึงควรมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเทีย่ วในเชิงคุณภาพ สร้างพันธมิตร
ทัง้ ระดับท้องถิ่น คือ ชุมชนข้าวของพื้นที่จดั กิจกรรม มุ่งเน้นพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการธุรกิจกีฬา ส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เป็ นกีฬาอาชีพทีไ่ ด้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ส่วน
ในระดับนานาชาติ จําเป็ นต้องมีกระบวนการบริหาร การพัฒนา ฟื้ นฟูและปรับปรุง สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน เช่น อาคาร
สถานทีส่ าํ หรับจัดกิจกรรมกีฬา การประมูลสิทธิการเป็
นเจ้าภาพ เป็ นต้น ร่วมกับการสร้างสรรค์กจิ กรรมกีฬารูปแบบ
์
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทีย่ วและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นเสมือนจุดเริม่ ต้นทีช่ ่วยกระตุน้ การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
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บทสรุป
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬามีความสําคัญมากขึน้ ในปจั จุบนั และในอนาคต ซึง่ การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาประกอบไปด้วย
สองส่วนสําคัญ คือ การเดินทางท่องเทีย่ ว และกิจกรรมกีฬา ด้วยเหตุทท่ี งั ้ การท่องเทีย่ ว และกิจกรรมกีฬา เป็ นแนวคิด
ทีซ่ บั ซ้อน และมีความหลากหลาย จึงส่งผลให้การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา มีความซับซ้อนและหลากหลายตามไปด้วย การ
นิยาม และการจําแนกประเภทของการท่องเทีย่ ว จึงจําเป็ นทีน่ กั วิชาการต้องช่วยกันสร้างความรู้ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาให้มคี วามก้าวหน้าและยังยื
่ นสืบไป
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บทบาทของหน่ วยงานภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์
กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทาในประเทศไทย
Government’s Role in Supporting Film industry; A Case Study on Foreign
Production in Thailand
1

1

เพ็ญลักษณ์ ปรคุณหนูพง่ึ และ สุวารี นามวงค์

Penluck Porakoonnupueng1 and Suwaree Namwong1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขัน้ ตอน วิธกี าร พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบปฏิบตั ิ
ของหน่วยงานภาครัฐทีใ่ ช้ในการพิจารณาอนุ ญาตถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
พิจารณาอนุญาตถ่ายทาภาพยนตร์และการสนับสนุ นธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทย ดาเนินการ
วิจยั โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย บุคลากรของกองกิจการภาพยนตร์
จ านวน 9 คน ใช้แ บบสัม ภาษณ์ แ บบมีโ ครงสร้า ง (Structured Interview) ท าการการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก
เป็ นรายบุคคล (In-depth Interview) จากนัน้ นาผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลเอกสารที่มาจาก
การค้นคว้าโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลจากการวิจยั สรุปได้ว่า ธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศ
ที่ถ่ายทาในประเทศไทยเกิดขึน้ จากความร่วมมือของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งปจั จุบนั
ประสบอุ ป สรรคหลายประการ ได้แ ก่ ด้า นการติด ต่ อ สื่อ สารด้านกระบวนการท างานของภาครัฐ ความเพียงพอ
ของบุคลากรภาครัฐ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น ทัง้ นี้ ผลจากการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐสาหรับ
เป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการสนับสนุ นธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อกาหนด
ทิศทางสาหรับการพัฒนาทีช่ ดั เจนต่อไป
คาสาคัญ: ภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทย บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ

Abstract
This study is aimed to study about Government’s Role in approving foreign film producing in
Thailand included with rules, regulations and related policies and study about factors that influence on
approval process and supporting plan for foreign film production. Purposive Sampling is used as a method
to choose 9 persons who working at Thailand Film Office as interviewees. Then, the researcher used
Structure Interview and In-depth Interview to gain more detail and idea. After that, the result of interview
and documentary data are concluded by Descriptive Analysis. As the result, foreign film production in
Thailand is the collaboration between government sector and private sector for several cases. It is presently
facing with many obstacles which effect directly to the development plan, for examples; communication,
government’s working process, sufficiency of staff, rules and regulations, and etc. Finally, this study will be
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useful in term of indicating the readiness of Thai government for supporting the foreign film production in
Thailand and also use as a future plan for develops this business continuously.
Key words: Foreign Film Production in Thailand, Government’s Roles
บทนา
ภาพยนตร์เป็ นสือ่ ทีม่ สี ว่ นในการเผยแพร่วถิ ชี วี ติ คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
อีก ทัง้ ยังมีบ ทบาทในการสร้า งความบัน เทิง และมีบ ทบาทสาคัญ ในเชิง ธุ ร กิจ อีก ด้ว ย ในป จั จุ บ ัน วิว ัฒ นาการของ
การถ่ายทาภาพยนตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับความคิดทีล่ ้าสมัยของผูส้ ร้างภาพยนตร์ การถ่าย
ทาภาพยนตร์จงึ เกิดขึน้ ในสถานทีใ่ ดก็ได้ ไม่ว่าสถานทีใ่ ดหรือประเทศใดก็ตาม ด้วยเหตุน้ีเอง ผูก้ ากับจากทัวโลกจึ
่
งนิยม
หาสถานทีแ่ ปลกใหม่ เพื่อใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ สรรค์สร้างเรื่องราวและเนื้อหาทีห่ ลากหลาย แปลกใหม่ และดึงดูด
ความสนใจจากผู้ชม เมื่อมีผู้คนหันมาให้ความสนใจกับสื่อภาพยนตร์มากขึน้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงกลายเป็ น
ธุรกิจที่มผี ู้ลงทุนเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก ประเทศต่าง ๆ จึงให้ความสาคัญกับการผลักดันและพัฒนาประเทศให้เป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ท่เี ป็ นที่ยอมรับจากทัวโลก
่
เนื่องจากการสร้างภาพยนตร์ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมหาศาล
และน ารายได้จ านวนมากสู่ผู้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ภ ายในประเทศ รวมไปถึง ผู้ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการอีกด้วย
ประเทศไทย ถือเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้สร้างภาพยนตร์ชาวต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามาใช้เป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ เนื่องจากประเทศไทยทีค่ วามพร้อมในหลาย ๆ ประการได้แก่ สภาพภูมปิ ระเทศทีส่ วยงาม
สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ ต่อการถ่ายทาภาพยนตร์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทัง้ ภูเขา ทะเล น้ าตก และป่า มีสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย มีวฒ
ั นธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ มีความพร้อมในด้านสาธารณู ปโภค ศักยภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา มีคณะถ่ายทาภาพยนตร์ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาถ่ายทา
ภายนตร์ในประเทศไทยเฉลีย่ มากกว่า 500 เรื่องต่อปี และนารายได้เข้าประเทศไทยเฉลีย่ มากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี
[7] รายได้ท่มี าจากการสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยนี้ จะกระจายสู่บุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์อนั ได้แก่ บริษัทผู้ประสานงานการถ่ายทา (Local Coordinators) บริษัทเช่าอุปกรณ์ถ่ายทาภาพยนตร์
(Equipment Rental) ทีมงานจัดหาสถานทีถ่ ่ายทา (Location Scouting) ธุรกิจจัดหาทีมงานจัดฉาก แสง สี เสียง และ
จัดหานักแสดง (Production House) สตูดโิ อ (Studio) ผูด้ ุแลเครื่องแต่งกาย (Wardrobe) ช่างแต่งหน้าและช่างทาผม
(Make - Up Artist and Hair Stylist) ธุรกิจจัดอาหารและเครื่องดื่ม (Catering) บริษทั ตัดต่อวีดโิ อ (Post - Production)
และทีมงานกองถ่าย (Film Crews) เป็ นต้น
ปจั จุบนั ธุรกิจนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเทีย่ ว ซึ่งมีหน้าที่หลักใน
การพิจารณาอนุญาตและส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ
กับหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา กองกิจการภาพยนตร์ ได้ให้ความสาคัญกับ ธุรกิจนี้และได้มีการกาหนด
นโยบาย ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์สถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์
ศักยภาพของบุคลากรและความพร้อมของอุปกรณ์ในการถ่ายทาภาพยนตร์ รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้คณะถ่ายทา
ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนสร้างภาพยนตร์มากยิง่ ขึน้ นอกจากธุรกิจนี้จะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แล้ว ยังเป็ นโอกาสอันดีท่บี ุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะได้พฒ
ั นาฝี มือ จากการร่วมงานกับคณะถ่ ายทา
ภาพยนตร์ชาวต่างประเทศ และนามาปรับใช้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยต่อไปภาครัฐจึงควรเร่งพัฒนา
ประเทศให้ประเทศไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ท่เี ป็ นที่ยอมรับจากทัวโลกแต่
่
ในปจั จุบนั การดาเนินงานของ
ภาครัฐถือว่ายังไม่มที ศิ ทางในการพัฒนาทีช่ ดั เจน ในเรื่องการกาหนดมาตรการตอบรับนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการเพิม่ จานวน
คณะถ่ายทาภาพยนตร์ชาวต่างประเทศ และยังไม่มแี บบแผนสาหรับถือปฏิบตั ใิ นการรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากจานวนคณะถ่ายทาที่เพิม่ มากขึ้น ด้วยเหตุน้ีเอง การสร้างแนวทางสาหรับการเตรียมความพร้อมในการ
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สนับสนุน ธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทยจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางใน
การพัฒนาทีช่ ดั เจนสาหรับธุรกิจนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขัน้ ตอน วิธีการ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบปฏิบตั ิ ของหน่ วยงานภาครัฐ
ทีใ่ ช้ ในการพิจารณาอนุญาตถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปจั จัยที่มีผลต่ อการพิจารณาอนุ ญาตถ่ ายทาภาพยนตร์และการสนับสนุ นธุรกิจภาพยนตร์
ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทย

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองกิจการ
ภาพยนตร์ จานวนทัง้ สิน้ 19 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 8 คน พนักงานราชการจานวน 2 คน, และเจ้าหน้าที่
จ้างเหมางานเอกชนจานวน 9 คน โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
ข้าราชการระดับชานาญการและพนักงานราชการในสังกัดกองกิจการภาพยนตร์ ทีม่ บี ทบาทสาคัญในธุรกิจภาพยนตร์
ต่ างประเทศที่ถ่า ยทาในประเทศไทย จานวน 9 คน คือ 1.) ข้าราชการกลุ่ม ส่งเสริมธุ รกิจ ภาพยนตร์ต่า งประเทศ
จานวน 2 คน 2.) ข้าราชการกลุ่มประสานความร่วมมือและส่งเสริมกิจ การพิเศษ จานวน 2 คน 3.) ข้าราชการกลุ่ม
พิจารณาภาพยนตร์ต่างปะเทศ จานวน 3 คน 4.) พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่ และ 5.) เลขานุ การผูอ้ านวยการ
กองกิจการภาพยนตร์
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยการ
สัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เป็ นรายบุ ค คล (In-depth Interview) ซึ่ ง ได้ แ บ่ ง ประเด็ น สัม ภาษณ์ อ อกเป็ น 2 ส่ ว น
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารอ้างอิงต่ าง ๆ อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการศึกษาที่ ครบถ้วนยิ่งขึ้น จากนัน้ วิเคราะห์และสังเคราะห์
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ตามหลักการและเหตุ ผล ตรงตามแนวคิด และข้อเท็จจริงและนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีก ารพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
ผลการศึกษา
ผลจากการวิจ ัย พบว่ า การเข้า มาถ่ า ยท าภาพยนตร์ข องชาวต่ า งประเทศ คณะถ่ า ยท าต้ อ งว่ า จ้า งผู้
ประสานงานการถ่ายทา (Local Coordinators) ซึง่ ได้ผ่านการอบรมและขึน้ ทะเบียนกับกองกิจการภาพยนตร์ ทาหน้าที่
เป็ นคนกลาง ติดต่อสื่อสารระหว่าง “คณะถ่ายทาภาพยนตร์” และ “ภาครัฐ” เช่น ประสานงานกับภาครัฐ จัดเตรียม
เอกสารที่ต้องใช้ เตรียมเรื่องและเนื้อหาติดต่อบริษัทเช่าอุปกรณ์ติดต่ อสถานที่ ทาเรื่องขอวีซ่าจัดหานักแสดง และ
อุปกรณ์ประกอบฉาก หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ ผูป้ ระสานงานยังมีส่วนในการบอกสิง่ ทีค่ วรทา และสิง่ ทีไ่ ม่ควรทา เพื่อให้
คณะถ่ายทาปฏิบตั ติ วั ได้อย่างถูกต้องตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
การถ่ ายทาภาพยนตร์ทุ กครัง้ ต้อ งมีผู้ก ากับดูแลการถ่ ายทา คอยดูแลให้การถ่ ายทาเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย ต้องเป็ นไปตามที่ได้รบั อนุ ญาต และไม่ขดั ต่อวัฒนธรรมไทยและศีลธรรมอันดีงามตามที่กฎหมายกาหนด
และหากมีความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือสถานที่การถ่ายทา ผู้กากับดูแลการถ่ายทา จะเป็ นผู้มอี านาจ
ในการพิจารณาอนุ ญาต อีกทัง้ ยังมีอานาจในการสังให้
่ ยกเลิกการถ่ายทา หากคณะถ่ายทาชาวต่ างประเทศกระทา
การใด ๆ ทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนกฎระเบียบทีก่ าหนด
คณะถ่ายทาชาวต่างประเทศต้องได้รบั ใบอนุญาตทางานจากกรมการจัดหางาน มิเช่นนัน้ จะถือเป็ นความผิด
ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่ างด้าว พ.ศ. 2551 สาหรับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆ ที่ใช้ป ระกอบการ
พิจารณา มี 2 อย่าง คือ พระราชบัญญัตภิ าพยนตร์และวีดทิ ศั น์ พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และ
วิดทิ ศั น์แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตสร้างภาพยนตร์ในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2552
ภาพยนตร์ต่ า งประเทศที่จ ะถ่ า ยท าในประเทศไทย ต้อ งผ่ า นการเห็น ชอบและผ่ า นการพิจ ารอนุ ญ าต
จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์ (Film Board) ก่อนการถ่ายทาภาพยนตร์ในพื้นที่ส่วนราชการ
ก็เช่น เดียวกัน ต้องได้รบั ความเห็นชอบและได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานเจ้าของพื้นที่ ก่อน เนื่อ งจากพื้นที่เ หล่า นี้
เป็ นทรัพย์สนิ ส่วนราชการ และต้องอยู่ในความดูแลเป็ นอย่างดี จึงมีการควบคุมดูแลความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จาก
การถ่ายทาภาพยนตร์
กองกิจการภาพยนตร์ได้ดาเนินโครงการหลายโครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสร้างภาพยนตร์ และ
การประชาสัมพันธ์ความพร้อมของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์และศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ได้แก่ 1.) โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ 2.) โครงการ Inbound
Road Show พาผูส้ ร้างภาพยนตร์และผูก้ ากับชาวต่างประเทศเข้าเยีย่ มชมสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย
3.) จัดทาหนังสือ Filming Guidebook 4 ภาษา รวบรวมกฎ ระเบียบและข้อมูลที่จาเป็ น 4.) จัดทาหนังสือ Beyond
Imagination รวบรวมภาพสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย 5.) จัดทาLocation Thumb Drives รวบรวมภาพ
สถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทยในรูปแบบไฟล์ 6.) จัดทา Location E-Book ภาพถ่ายทางอากาศ 7.) จัดทา
DVD Filming in Thailand 8.) พัฒนาเว็บไซต์ 4 ภาษา 9.) การลงโฆษณาในสิง่ พิมพ์ E-Newsletter และนิตยสาร
ในต่างประเทศ และอื่น ๆ 9.) โครงการ Thailand International Film Destination Festival 2013 10.) โครงการ Fly
Project เป็ นโครงการอบรมผูส้ ร้างภาพยนตร์หน้าใหม่ (Young Film Makers) ประกอบด้วยเยาวชนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนจานวน 28 คน 11.) โครงการ FILM ASEAN SUMMIT เป็ นโครงการประชุมระดับผูบ้ ริหารระดับสูง (Policy
Maker) ของหน่ ว ยงานด้านภาพยนตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมด้วยผู้แทนจากสานักเลขาธิการอาเซีย น
ผูแ้ ทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ผูแ้ ทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย และผูแ้ ทนจากมูลนิธิ
อาเซียน
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กองกิจการภาพยนตร์ได้ทางานร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ มากมาย เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื
กรมศิลปากร กรมศาสนา กองทัพบก การรถไฟ แห่งประเทศไทย กรมการจัดหางาน กระทรวงการต่ างประเทศ
สถานทูต กองบังคับการตารวจตรวจคนเข้าเมือง ตารวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนจังหวัด สานักงาน
ประชาสัมพันธ์ในส่วนจังหวัดการกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่
และสมาคมผูบ้ ริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ
ปจั จุบนั กองกิจการภาพยนตร์ประสบปญั หาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อการด้วยผูป้ ระสานงานเป็ น
หน่วยงานภาคเอกชน จึงไม่ความเข้าใจในระบบราชการและไม่มคี วามละเอียดอ่อนในการจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
ตามทีก่ าหนด แต่ถงึ แม้จะขาดความเข้าใจเรื่องระบบงานราชการ ผูป้ ระสานยังมีส่วนช่วยด้านการประสานงานกับคณะ
ถ่ายทาชาวต่างประเทศเป็ นอย่างมาก ทัง้ การประสานงานกับธุรกิจบริการด้านการถ่ายทา และการสร้างความเข้าใจถึง
ประเพณีและวัฒนธรรมธรรมไทย ปจั จุบนั มีผู้ประสานมาขึ้นทะเบียนกับกองกิจการภาพยนตร์ มีจานวน 250 ราย
ท าหน้ า ที่ใ นการให้ ค าแนะน าแก่ ค ณะถ่ า ยท า ว่ า อะไรท าได้ คณะถ่ า ยท ามีค วามเข้า ใจเป็ น อย่ า งดี และยิน ยอม
ปรับเปลีย่ นเนื้อหาไม่ให้กระทบกับประเทศไทยและยังเคารพกฎเกณฑ์ของประเทศไทยอีกด้วย
กองกิจการภาพยนตร์ได้ดาเนิน “โครงการสร้างระบบกระบวนงานยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในราชอาณาจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application for Film Permit)” หรือ โครงการ E-Application ซึง่ จะช่วย
ในเรื่องแก้ไขปญั หาในการยื่นเรื่อง และการแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาในเบือ้ งต้นลดระยะทาง ลดการใช้
กระดาษ ลดขัน้ ตอน ลดต้นทุนการเดินทาง ลดจานวนเจ้าหน้ าที่และภาระงานแต่ กระบวนการพิจารณายังคงต้อ ง
นาเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ เช่นเดิม
เจ้าหน้ าที่ตามโครงสร้างของกองกิจการภาพยนตร์ มีจานวนไม่เพียงพอ และไม่สามารถทางานให้เสร็จ
ได้ตามเวลาทีต่ ้องการ ด้วยงานราชการเป็ นงานเอกสาร มีขนั ้ ตอนและมีเนื้อหาทีล่ ะเอียดอ่อน ต้องอาศัยความชานาญ
และต้องการประสบการณ์ แต่ถึงแม้จานวนเจ้าหน้าที่จะน้อย แต่ผลงานของกองกิจการภาพยนตร์มปี ระสิทธิภาพมาก
เห็นได้จากผลงานหลาย ๆ อย่างทีผ่ ่านมา ทัง้ การเป็ นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กรด้านภาพยนตร์
ระหว่างประเทศ (AFCI และ AFCNet) และการดาเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย
ภาษาอังกฤษ (English Skill) ถือเป็ นทักษะทีจ่ าเป็ น เนื่องจากกองกิจการภาพยนตร์ทาหน้าทีด่ ูแลเกีย่ วกับ
ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทาในประเทศไทยจึงมีโอกาสได้ส่อื สารกับชาวต่างประเทศสูง หรือแม้แต่เอกสาร
ประกอบกับการยื่นขออนุ ญาตถ่ายทาภาพยนตร์ ก็มสี ่วนทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่าง ๆ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้งานหลักเป็ นงานสารบรรณ (General Affair) แต่หากเจ้าหน้าทีก่ องกิจการภาพยนตร์มคี วามรูด้ า้ นอื่น ๆ
เพิม่ เติม จะช่วยให้การทางานมีประสิทธิมากยิง่ ขึน้ เช่น ความรู้ดา้ นภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน (Film Production
and Mass Communication) ความรูเ้ รื่องการตลาด(Marketing) และการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)ความรูเ้ รื่อง
กฎหมายภาพยนตร์ (Film Policy) และระเบียบและวิธกี าร (Rules and Regulations) ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สามารถรูแ้ ละ
เข้าใจความต้องการของคณะถ่ายทาชาวต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
สาหรับด้านกฎหมาย ถือเป็ นส่วนสาคัญ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทา
ในประเทศไทยยังไม่มคี วามครอบคลุมเท่าทีค่ วรและไม่สามารถตามเท่าทันเทคโนโลยีการถ่ายทาได้ ส่วนมาตรการ
ด้านภาษีและมาตรการจูงใจ (Taxes and Incentive Program) ประเทศไทยยังขาดการให้ความสาคัญอยู่มาก และขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา
ปจั จุบนั กองกิจ การภาพยนตร์ได้ดาเนินโครงการหลายโครงการ ทัง้ นี้ เพื่อสนับสนุ นธุ รกิจการถ่ ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และสร้างแรงจูงใจในการลงทุนสร้างภาพยนตร์และการประชาสัมพันธ์ความพร้อม
ของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์และศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ได้แก่ 1.) โครงการจัด Road
Showและจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ 2.) โครงการ Inbound Roadshow พาผู้สร้าง
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ภาพยนตร์และผูก้ ากับชาวต่างประเทศเข้าเยีย่ มชมสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย 3.) จัดทาหนังสือ Filming
Guidebook 4 ภาษา รวบรวมกฎ ระเบียบและข้อมูลทีจ่ าเป็ น 4.) จัดทาหนังสือ Beyond Imaginationรวบรวมภาพสถานที่
ถ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศไทย 5.) จัดทาLocation Thumb Drivesรวบรวมภาพสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ในประเทศ
ไทยในรูปแบบไฟล์ 6.) จัดทา Location E-Book ภาพถ่ายทางอากาศ 7.) จัดทา DVD Filming in 8.) พัฒนาเว็บไซต์ 4
ภาษา 9.) การลงโฆษณาในสิง่ พิมพ์E-Newsletter และนิตยสารในต่างประเทศ และอื่น ๆ 9.) โครงการ Thailand
International Film Destination Festival 2013 10.) โครงการ Fly Project เป็ นโครงการอบรมผูส้ ร้างภาพยนตร์หน้า
ใหม่ (Young Film Makers) ประกอบด้วยเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนจานวน 28 คน 11.) โครงการ Fly Plus
เป็ นโครงการประชุมระดับผูบ้ ริหารระดับสูง (Policy Maker) ของหน่ วยงานด้านภาพยนตร์จากกลุ่มประเทศอาเซียน
พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากสานักเลขาธิการอาเซียน ผูแ้ ทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ผูแ้ ทน
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย และผูแ้ ทนจากมูลนิธอิ าเซียน

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื่อง “บทบาทของหน่ วยงานภาครัฐในการสนับสนุ นอุตสาหกรรมภาพยนตร์กรณีศกึ ษา
ภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทย” สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
ภารกิจ หลัก ของกองกิจ การภาพยนตร์น อกจากการพิจ ารณาอนุ ญ าตการถ่ า ยท าภาพยนตร์
ต่ า งประเทศในประเทศไทย ยัง มีภ ารกิจ ในการส่ง เสริม ธุร กิจ การถ่ า ยทาภาพยนตร์ต่ า งประเทศในประเทศไทย
เพื่อเชิญชวนคณะถ่ ายทาภาพยนตร์จากต่ างประเทศเข้ามาลงทุนสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทย ในส่วน ของงาน
ด้านการพิจารณาอนุ ญาตการถ่ ายทาภาพยนตร์ นนั ้ ผูป้ ระสานงานการถ่ายทาจะทาหน้าทีเ่ ป็ นคนกลาง ในการติดต่อ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ทีผ่ ่านมา การสือ่ สารถือเป็ นอุปสรรคทีก่ ่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุ ญ าต
การถ่ ายทาภาพยนตร์เป็ นอย่างยิง่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิสภุ า [14] ทีก่ ล่าวไว้ว่า ความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจ
ภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทยทีไ่ ม่ตรงกัน ทาให้ใจความคาดเคลื่อน จากการสือ่ สารผ่านผูป้ ระสานงาน
ธุร กิจ การถ่ า ยท าภาพยนตร์ต่ า งประเทศในประเทศไทย เป็ น ธุ ร กิจ ที่ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ ของ
่
หลาย ๆ ฝาย ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้การถ่ายทาภาพยนตร์เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ จาเริญลักษณ์ (2554) [10] ได้กล่าวไว้ว่า การสนับสนุ นการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศ
ไทยจะสัมฤทธิผลได้
์ นนั ้ ก็ย่อมขึน้ อยู่กบั การปฏิบตั ขิ องคนไทยทุกภาคส่วน ทีท่ าหน้าทีใ่ นแต่ละส่วนนัน้ ให้เป็ นไปอย่าง
เอือ้ ประโยชน์ต่อกันโดยต้องคานึงถึงความคุม้ ค่าต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของชาติไทยเป็ นสาคัญ
การสนับ สนุ น ธุร กิจ การถ่ า ยทาภาพยนตร์ต่ า งประเทศในประเทศไทย ส่วนใหญ่ ต้องอาศัยกลยุท ธ์
ทางการตลาด เพื่อ เพิ่ม ช่ อ งทางการเข้า ถึง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ห ลากหลาย และเพื่อ วิเ คราะห์แ นวทางส่ง เสริม และ
ประชาสัมพันธ์ไม่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรธีรา (2553) [13]ทีก่ ล่าวว่า การส่งเสริมธุรกิจนี้
เน้นการประชาสัมพันธ์เป็ นส่วนมากซึง่ การส่งเสริมการขายการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ จะเป็ นช่องทางในการ
แจ้งข่าวสารต่างๆ และช่วยทาให้ธุรกิจนี้มคี วามชัดเจนมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
- ประเทศไทยควรมีการเร่งพิจารณาเรื่องมาตรการจูง (Incentive) ใจที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะจะมีส่ ว นช่ ว ยในการสร้า งแรงจู ง ใจให้ค ณะถ่ า ยท าภาพยนตร์เ ข้า มาลงทุ น และช่ ว ยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็ นอย่างมาก
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- ทีผ่ ่านมา การประเมินผลการดาเนินงานและความเสีย่ งของกองกิจการภาพยนตร์ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไข
หรือพัฒนาอย่างตรงจุด ดังนัน้ ผลการประเมินผลการดาเนินงานและความเสีย่ งในแต่ละปี จงึ มักพบปญั หาในเรื่องเดิม
นอกจากนี้ ยังไม่มกี ารวัดผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- ด้วยกองกิจการภาพยนตร์มจี านวนบุคลากรน้อยกว่าภาระงานทีต่ ้องรับผิดชอบเป็ นอย่างมากดังนัน้ จึง
ควรมีการวิเคราะห์หน้าทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละตาแหน่ งอย่างจริงจัง เพื่อการมอบหมายงานทีเ่ หมาะสมต่อความสมารถ
ของศักยภาพของบุคลากร และพิจารณาเพิม่ จานวนบุคคลกรให้เพียงพอกับงานต่อไป
- บทบาทของผูก้ ากับดูแลการถ่ายทาทีผ่ ่านมายังขาดความชัดเจน ยังไม่มี สงิ่ ใดทีจ่ ะเป็ นการแสดงตัว เช่น
เครื่องแต่ งกาย บัตร และอื่น ๆ ดังนัน้ ผู้แทนจากหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ผ่านการอบรม และจะต้องทาหน้ าที่น้ี ควรมี
หลักฐานแสดงตัว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
- บทบาทของผูป้ ระสานงานการถ่ายทา ทีผ่ ่านมามักเกิดปญั หาขัน้ ตอนการเตรียมเอกสาร และการยื่นขอ
อนุญาตถ่ายทาภาพยนตร์ สาเหตุมาจาก ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสานงานเป็ นประเภทบริษทั ผูท้ ผ่ี ่านการอบรมและผูท้ ท่ี างาน
จริงจะเป็ นคนละคน และในบางครัง้ มักว่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจสอบว่าผู้ท่ผี ่านการอบรม
และผูท้ ท่ี างานจริงคือบุคคลเดียวกัน
- ควรมีการสร้างความเข้าใจแก่ หน่ วยงานส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลสถานทีถ่ ่ายทา เพื่อสร้างความเข้าใจถึง
ความสาคัญของธุรกิจนี้ และเข้าใจถึงโครงสร้างและกระบวนการการเข้ามาถ่ายทาภายยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
- การขอความร่วมมือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ด้วย
ธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศทีถ่ ่ายทาในประเทศไทยถือเป็ นธุรกิจทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนของชาวต่างประเทศ ทีเ่ ข้ามา
สร้างภาพยนตร์ในประเทศไทย การขอความร่วมมือจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะมีสว่ นช่วยในการ
ดาเนินของกองกิจการภาพยนตร์เป็ นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในระหว่างการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้พบประเด็นทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ซึง่ สามารถปรับใช้ได้สาหรับการศึกษาในครัง้
ต่อไป คือ
- การศึกษาด้านกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ผลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจการเข้ามาถ่ายทา
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
- การศึกษาด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
- การศึกษาด้านความร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสร้างแนวทางพัฒนาร่วมกันทัง้ ระดับชาติ
และระดับท้องถิน่
- การศึกษาด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนและธุรกิจบริการด้านภาพยนตร์เพื่อภาคเอกชนเข้าใจระบบการ
ทางานของภาครัฐและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ไม่เพียงแต่แสวงหาผลกาไรจากธุรกิจนี้เพียงอย่างเดียว
- การศึก ษาด้านการตลาด เพื่อมาปรับใช้กบั ภารกิจ ด้า นการส่งเสริม ธุรกิจการเข้า มาถ่ ายทา ภพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
- การศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจถึง
ความแตกต่างของแต่ละชาติ
- การศึกษาเกีย่ วกับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในการเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์
จากต่างประเทศ
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แนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั ่งยื น ตลาดน้ า บางน้ อย ต าบลกระดัง งา
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
Guidelines on Sustainable Tourism Development in Bangnoi Floating market
Tambon Kadang-nga Amphoe Bang Khonthi Samutsongkhram Province by
Community Participation
ลังคณาเกน นุชอินทร์ 1
Langenargen Nut-in 1
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นตลาดน้ า
บางน้อย โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพัฒนา
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นตลาดน้ าบางน้อย ตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s โดยจาแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ 3) เพื่อ ศึกษาความคิดเห็น ของหน่ ว ยงานภาครัฐ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งและผู้ประกอบการ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นตลาดน้ าบางน้อย 4) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ตลาดน้าบางน้อย โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน ผลการศึกษา 1) การมีสว่ นร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงลาดับได้ดงั นี้ การได้ร ับผลประโยชน์ การใช้ประโยชน์ การประเมินผล การวางแผน และการดาเนิน
กิจกรรม 2) นักท่องเทีย่ วให้ความสาคัญปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับได้ดงั นี้
ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ บุคคลากร ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย สินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาด
3) จากการสัม ภาษณ์ การประชุ ม โดยการมีส่ ว นร่ ว ม เพื่อ วางแผนร่ ว มกัน ส่ ง เสริม ให้ป ระชาชนมีร ายได้ จ าก
การท่องเทีย่ ว ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่าและลดปริมาณของเสีย
การรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว มอบประสบการณ์ทด่ี ีสร้างประทับใจให้แก่นักท่องเทีย่ ว และมีการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างทัวถึ
่ ง 4) การพัฒนาการท่องเทีย่ วควรมีการประสานแบบพหุภาคีเพื่อให้ปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ: การมีสว่ นร่วม, การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น, ตลาดน้าบางน้อย

Abstract
The objectives 1) to study public participation in developing sustainable tourism of Bang Noi floating
market categorized by demographic characteristics; 2) to study tourist requirements in developing sustainable
tourism of Bang Noi floating market according to 7 P’s marketing mix categorized by demographic
characteristics; 3) to study opinion of public sector, related authorities, and entrepreneurs in developing
sustainable tourism of Bang Noi floating market; 4) to study guidelines of developing sustainable tourism of
Bang Noi floating market with public participation. Participation of citizens Overall, the intermediate The sort
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To receive benefits Utilization evaluation, planning and implementation activities 2) of the most important
factors of marketing mix. Overall level The sort Physical processes, staffs, price channels. Products and
Services Marketing 3) of the interview. The meeting by participants. To plan together Raising public revenues
from tourism. Staff training to raise the level of service. Promote the use of valuable resources and reducing
waste. Identity preservation of sites Experience at creating a good impression to the tourists. And benefits
are distributed evenly 4) tourism development need to coordinate multilateral action in the same direction
Keywords: Participation, Sustainable Tourism Development, Bang Noi Floating Market

บทนา
การท่ อ งเที่ ย วสามารถสร้ า งผลประโยชน์ ใ นหลายด้ า นทั ้ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
และสิ่ง แวดล้อ ม หลายประเทศจึง การพัฒ นาและส่ง เสริม อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย ว เพื่อ น ามาใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ
ในการกระตุ้ น ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒ นาประเทศ ส่ ง ผลให้ก ารท่ อ งเที่ย วเกิด การขยายตัว ทัว่ โลก องค์ก าร
การท่องเที่ยวโลก คาดการณ์ว่า จานวนนักท่องเที่ยวทัวโลกจะเพิ
่
ม่ สูงขึน้ ถึง 1,809 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 [1]
ประเทศไทยก็เช่ นเดีย วกัน มีร ายได้จากอุต สาหกรรมการท่ องเที่ย วในอันดับ ต้น ๆของสินค้าส่งออกการท่อ งเที่ย ว
แห่งประเทศไทยจึงได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเทีย่ ว โดยใช้แคมเปญ “Amazing Thailand :
Always Amazes You” สาหรับตลาดต่ างประเทศ และตลาดภายในประเทศยังคงใช้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่
เมืองไทยยังยื
่ น” [2] เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศให้เพิม่ มากขึน้
การท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม ผลกระทบจากการท่องเทีย่ ว
ทีเ่ กิดขึน้ มีทงั ้ ในด้านด้านบวกและด้านลบ ในกระแสการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นทีม่ ุ่งเน้นการเดินทางท่องเทีย่ วแบบรักษา
คุ ณ ค่ า และความมัง่ คัง่ ของทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ย ว ส่ ง ผลให้เ กิด แนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน
โดยการพัฒนาอย่างรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ [3] การพัฒนาการท่องเทีย่ วให้เกิด
ความยัง่ ยืน และเหมาะสม จ าเป็ น ต้อ งอาศัย การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น สาคัญ เนื่ อ งจากประชาชนทุ ก คน
เป็ นเจ้าของทรัพยากรการท่องเทีย่ ว มีสว่ นได้สว่ นเสียจากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว [4]
จัง หวัดสมุ ท รสงครามเป็ น จัง หวัดหนึ่ ง ที่ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเพื่ อให้ จ ังหวัด ให้ เป็ น ศู นย์ กลาง
การพักผ่ อ น รวมถึ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ยว ส่ ง เสริม ความเป็ นเมือ งหน้ าอยู่ และการรัก ษาสภาพแวดล้ อ ม
ทางธรรมชาติให้เหมาะสม [5] จากยุ ทธศาสตร์ด ังกล่าวจังหวัดสมุ ทรสงครามได้มีดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สิง่ อานวยความสะดวก การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง ในปจั จุบนั นักท่องเทีย่ วให้
ความสนใจกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์มากขึน้ “ตลาดน้าบางน้อย” จึงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วหนึ่งทีม่ คี วามน่าสนใจ
ตลาดน้าบางน้อยเป็ นตลาดน้าเก่าแก่มอี ายุมากกว่า 100 ปี แต่ถูกลืมเลือนไป และได้รบั การฟื้ นฟูขน้ึ เป็ นตลาดน้ า
อีกครัง้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ในตาบลกระดังงาอาเภอบางคนที เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่แบบชุมชนบ้านริมน้ า ตลาดน้ าแห่งนี้มเี อกลักษณ์
โดดเด่นในความเป็ นตลาดเก่าดังเดิ
่ ม ร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนใหญ่สบื ทอดกิจการมาตัง้ แต่รุ่นคุณปู่ คุณย่า ถึงแม้ว่าในบาง
ร้านได้มกี ารเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เป็ นร้านค้าร่วมสมัย ในช่วงเทศกาลต่างๆนักท่องเที่ยวสามารถชมและเข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณี การละเล่นทางน้าต่างๆ รวมถึงการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จากปราชญ์ชาวบ้าน [6]
บริเ วณตลาดน้ า บางน้ อ ยยัง มีแ หล่ ง ท่ องเที่ย วที่น่า สนใจ ได้แ ก่ วิหารวัด เกาะแก้ว เป็ น ที่ยึด เหนี่ ย วจิต ใจ
ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน พิพิธ ภัณ ฑ์ ตัง้ เซีย มฮะเป็ น แหล่ ง รวบรวมวัต ถุ โ บราณที่ห าชมได้ ย าก พิพิธ ภัณ ฑ์ ว ัด ไทร
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่มี คี วามน่ าสนใจในด้านประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ตลาดน้ าบางน้อยยังเป็ นแหล่งจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝาก ของที่ระลึกได้อีกด้วย สาหรับนักท่องเที่ยว
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ที่ต้องการพักค้างคืนในตลาดน้ าบางน้ อยก็มีท่พี กั แบบโฮมสเตย์บริการนักท่องเที่ยว แต่ ในปจั จุบนั ตลาดน้ าแห่งนี้
ยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วมากนัก จึงมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วจานวนน้อย
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ที งั ้ ในด้านบวกและด้านลบ การศึกษาวิจยั
ครัง้ นี้ จึง ให้ ค วามส าคัญ ในการศึก ษาเพื่อ หาแนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน โดยการมีส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ย ัง ศึก ษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของหน่ วยงานภาครัฐ หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ผู้ประกอบการและนัก ท่อ งเที่ย ว ในการร่ วมกัน หาแนวทางการพัฒนาการท่อ งเที่ย วอย่า งยัง่ ยืน เพื่อท าให้ชุ มชน
เกิด ความเข้ม แข็ง เกิด ความรัก และความหวงแหนในทรัพ ยากรท้อ งถิ่น รวมถึง การกระจายผลประโยชน์ จ าก
การท่องเทีย่ วอีกทัง้ สร้างความพึงพอใจให้กบั นักท่องเทีย่ วและเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่ ว มของประชาชน ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ตลาดน้ า บางน้ อ ย
ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นตลาดน้ าบางน้ อย
ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s โดยจาแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ ในการพัฒนา
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ตลาดน้าบางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นตลาดน้ าบางน้อยตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ประชากรศาสตร์
ของประชาชนในชุมชน
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
1. การวางแผน
2.การดาเนินกิจกรรม
3.การใช้ประโยชน์
4.การได้รับผลประโยชน์
5.การประเมินผล

ประชากรศาสตร์
ของนักท่องเที่ยว
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ภูมลิ าเนา (ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั )

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7P’s
1. สินค้าและบริการ
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. บุคลากร
6. กระบวนการให้บริการ
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

หน่ วยงานภาครัฐ
เจ้าอาวาส
ผู้ประกอบการ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
1. การอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
2. การวางแผนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
3. คุณภาพสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ ว
4. ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
5. การกระจายผลประโยชน์
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยังยื
่ นตลาดน้าบางน้ อย ตาบลกระดังงา
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
วัตถุประสงค์

ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือ
การศึกษา

การวิเคราะห์

ผลทีไ่ ด้รบั

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน
ต ล า ด น้ า บ า ง น้ อ ย ต า บ ล ก ร ะ ดั ง ง า
อ าเภอบางคนที จัง หวัด สมุ ท รสงคราม
โ ด ย จ า แ น ก ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์

ประชาชน
ในตาบลกระดังงา
จานวน 357 คน

แบบสอบถาม

สถิตเิ ชิงพรรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ทราบถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของ ประ ชาช น ใ นก า ร
พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น ต ล า ด น้ า
บางน้ อ ย ต าบลกระดัง งา
อ า เ ภ อ บ า ง ค น ที
จังหวัดสมุทรสงคราม

2 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ก า ร พั ฒ น า
การท่ องเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ตลาดน้ า บาง
น้ อ ย ต าบลกระดัง งา อ าเภอบางคนที
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ตามแนวทาง
ส่ ว นประสมทางการตลาด 7 P’s โดย
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่ วยงาน
ภ า ค รั ฐ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า
การท่ องเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ตลาดน้ า บาง
น้ อ ย ต าบลกระดัง งา อ าเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

นักท่องเทีย่ วชาวไทย
ทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
ตลาดน้ าบางน้อย
จานวน 385 คน

แบบสอบถาม

สถิตเิ ชิงพรรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ทราบถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวตามแนวทาง
ส่วนประสมทางการตลาด
7 P’s

หน่วยงานภาครัฐ
แบบสัมภาษณ์
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องใน แบบมีโครงสร้าง
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ตลาดน้ าบางน้อย
แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ในตลาดน้ าบางน้อย
จานวน 16 คน

การจัดระเบียบข้อมูล
การแสดงข้อมูล
โดยการพรรณนา
การหาข้อสรุป

4.
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นตลาดน้ าบางน้อย
ต า บ ล ก ร ะ ดั ง ง า อ า เ ภ อ บ า ง ค น ที
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

1 .ประชาชน
แบบสอบถาม
ใ น ต า บ ล ก ร ะ ดั ง ง า แบบสัมภาษณ์
2. นักท่องเทีย่ วชาวไทย แบบมีโครงสร้าง
ที่เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ย ว
ตลาดน้ าบางน้อย
3.ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ต ล า ด น า บ า ง น้ อ ย
แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ในตลาดน้ าบางน้อย
รวมจานวน 758 คน

สถิตเิ ชิงพรรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การจัดระเบียบข้อมูล
การแสดงข้อมูล
โดยการพรรณนา
การหาข้อสรุป

ทราบถึงความคิดเห็นของ
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูป้ ระกอบการ
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ นตลาดน้ าบาง
น้อย ตาบลกระดังงา
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวทางการพัฒนา
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ตลาดน้าบางน้อย
ตาบลกระดังงา
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
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ผลการศึกษา
ผลการวิเ คราะห์ก ารศึก ษาวิจ ัย เรื่อ งแนวทางการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ตลาดน้ า บางน้ อ ย
ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1) เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นตลาดน้ า
บางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการศึกษา พบว่ า 1) ประชาชนส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง มีอ ายุ ระหว่า ง 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพรับจ้างทัวไป
่ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และ 2) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนตาบลกระดังงาในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนให้ความสาคัญการมีส่วนร่ วมมากที่สุด คือ ด้านการได้รบั ผลประโยชน์
รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผน และน้อยทีส่ ุดด้านการดาเนินกิจกรรม เรียง
ตามลาดับดังนี้ 2.1) ด้านการได้รบั ผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
ประชาชนให้ความสาคัญการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย
รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการใช้กองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการท่องเที่ยว และน้อยที่สุด มีส่วนร่วมในการ
ได้รบั ความรูจ้ ากการท่องเทีย่ ว 2.2) ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า ประชาชนให้ความสาคัญการมีสว่ นร่วมมากทีส่ ุด คือ มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน
ไฟฟ้า น้าประปา ทีม่ ผี ลมาจากการท่องเทีย่ ว รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบาง
น้อย และน้อยทีส่ ดุ มีสว่ นร่วมในการใช้กองทุนหมู่บา้ นเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการท่องเทีย่ ว 2.3) ด้านการประเมินผล พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้ความสาคัญการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด คือ มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
วิเคราะห์ปญั หาและอุปสรรคในการดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย และน้อยทีส่ ุดมีส่วนร่วมประเมินผล
เกีย่ วกับการส่งเสริม การท่องเทีย่ วตลาดน้าบางน้อย และมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบาง
น้อย2.4) ด้านการวางแผน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้ความสาคัญ
การมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ คือ มีสว่ นร่วมในการวางแผนการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูตลาดน้ าบางน้อย รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ประเด็นปญั หาการท่องเทีย่ วของตลาดน้าบางน้อย มีสว่ นร่วมในการกาหนดแผนการดาเนินงานการพัฒนาการ
การท่องเทีย่ ว และน้อยทีส่ ดุ มีสว่ นร่วมในการวางแผนการติดตามและประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนาการท่องเทีย่ ว และ
2.5) ด้านการดาเนินกิจกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้ความสาคัญ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมของชุมชน รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการประชุมการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว มีสว่ นร่วมในการสนับสนุ นด้านวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย และน้อย
ทีส่ ดุ มีสว่ นร่วมในการหาแนวทางปรับปรุงกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ตามวัตถุประสงค์ท่ี 2) เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นตลาด
น้ าบางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามตามแนวทางส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
โดยจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการศึก ษา พบว่ า 1) นัก ท่ อ งเที่ย วส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง อายุ ร ะหว่ า ง 30-39 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 20,001 30,000 บาท และมีภู มิลาเนาหรือ ที่อ ยู่ป จั จุ บ ัน ในกรุ ง เทพมหานคร และ 2) ป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาด
ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วตลาดน้ า บางน้ อ ย พบว่ า ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาได้แก่
ด้า นกระบวนการ ด้า นบุ ค คลากร ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นสิน ค้า และบริก าร และน้ อ ยที่สุ ด
ด้านการส่งเสริมการตลาด เรียงตามลาดับดังนี้ 2.1) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า นักท่ อ งเที่ยวให้ค วามสาคัญ มากที่สุ ด คือ การพัฒนาพื้น ที่ในตลาดน้ า บางน้ อ ย
มีความเหมาะสมกลมกลืมกับสิง่ แวดล้อม รองลงมาได้แก่ สิง่ แวดล้อมในตลาดน้ าบางน้ อยมีความสะอาด สวยงาม
ต้องการให้มหี อ้ งสุขาสาหรับคนพิการ และน้อยทีส่ ุดท่านต้องการให้หอ้ งสุขามีเพียงพอ 2.2) ด้านกระบวนการ พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเทีย่ วให้ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ มีจุดนัง่ พักผ่อน
ในตลาดน้ า บางน้ อ ย รองลงมาได้แ ก่ บริก ารสถานที่จ อดรถเพีย งพอ เส้น ทางการเดิน ทางไปยัง จุ ด ท่ อ งเที่ย ว
มีความสะดวกสบาย และน้อยที่สุดแผนที่และป้ายแสดงเส้นทางในตลาดน้ าบางน้ อย 2.3) ด้านบุคคลากร พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ผู้ให้บริการ
มีความรูแ้ ละสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแหล่งท่องเทีย่ วตลาดน้าบางน้อยได้ รองลงมาได้แก่ ผู้ให้บริการมีจานวนเพียงพอ
ต่อผูม้ าใช้บริการ ผูใ้ ห้บริการมีความสุภาพและบริการด้วยความเต็มใจ และน้อยทีส่ ดุ ผูใ้ ห้บริการมีทกั ษะและความพร้อม
ในการให้บริการ 2.4) ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยว
ให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ คือ การติดป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์พน้ื บ้าน ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ราคาห้องพักเหมาะสมกับคุณภาพ
ของบ้านพัก ราคาค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และน้อยที่สุด ราคาค่าเรือนาเที่ยวมีความ
เหมาะสม กับระยะทาง 2.5) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ ท่านสามารถเดินทางมาท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อยได้อย่างสะดวก
รองลงมาได้แก่ ในเว็บไซต์ของตลาดน้ าบางน้อยสามารถจองทีพ่ กั โฮมสเตย์ได้ และน้อยทีส่ ุดในเว็บไซต์ของตลาดน้ า
บางน้ อ ยสามารถสังซื
่ ้อ ผลิต ภัณฑ์พ้ืน บ้า นได้ 2.6) ด้า นสิน ค้า และบริก าร พบว่ า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเทีย่ วให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ คือ ตลาดน้าบางน้อยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ววิถชี วี ติ
ชุมชนบ้านริมน้ า รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พน้ื บ้านของตลาดน้ าบางน้อยมีเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว
โฮมสเตย์ ใ นตลาดน้ า บางน้ อ ยเป็ น บ้ า นพัก บรรยากาศธรรมชาติ วิถี ชีวิต ชุ ม ชนบ้ า นริม น้ า วิห ารวัด เกาะแก้ ว
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ โฮมสเตย์ในตลาดน้ าบางน้อยเป็ นบ้านพักที่มคี วามสะอาด ตลาดน้ าบางน้อย
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านหลากหลาย เส้นทางเดินท่องเที่ยวในตลาดน้ าบางน้ อยมีความปลอดภัย
พิพธิ ภัณฑ์วดั ไทรเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ตลาดน้าบางน้อยมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
นักท่องเที่ยว ตลาดน้ าบางน้ อยมีเรือนาเที่ยวบริการนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์ในตลาดน้ าบางน้อยเป็ นบ้านเรือนไทย
พิพธิ ภัณฑ็ตงั ้ เซียมฮะเป็ นแห่งท่องเที่ยวทีศ่ กึ ษาวัตถุโบราณ และน้อยที่สุดโฮมสเตย์ในตลาดน้ าบางน้อยมีโทรศัพท์
ระหว่างห้องพัก และ 2.7) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่ า นัก ท่อ งเที่ย วให้ค วามสาคัญมากที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ยวตลาดน้ า บางน้ อยตลอดทัง้ ปี
รองลงมาได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยผ่านองค์กรด้านการท่องเทีย่ ว มีการประชาสัมพันธ์
ตลาดน้ า บางน้ อ ยผ่ า นทางอิน เตอร์เ น็ ต มีก ารประชาสัม พัน ธ์ก ารท่ อ งเที่ย วตลาดน้ า บางน้ อ ยผ่ า นเทศกาลต่ า งๆ
และน้อยทีส่ ดุ มีการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วตลาดน้าบางน้อยอย่างทัวถึ
่ งโดยผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ี 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูป้ ระกอบการ
ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ตลาดน้าบางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ความเห็นที่เป็ นผลการสัมภาษณ์โดยภาพรวม พบว่า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพและมีความพร้อม
ในหลายๆ ด้าน แต่ขาดการสนับสนุ นจากภาครัฐ ขาดการประสานงานจากหน่ วยงานต่างๆ ขาดการประชาสัมพันธ์
ทาให้นกั ท่องเทีย่ วรูจ้ กั น้อยมาก มีความสะดวกทัง้ ทีจ่ อดรถ เส้นทางการคมนาคมก็สะดวกสบาย ภายในตลาดมีเก้าอีไ้ ว้
บริการนักท่องเทีย่ ว แต่ยงั ขาดห้องน้ าสาธารณะ ตลาดน้ าบางน้อยในปจั จุบนั ค่อนข้างเป็ นธรรมชาติมาก ทีส่ าคัญต้อง
ร่วมมือกันอนุ รกั ษ์สงิ่ ที่มีอยู่ให้ดีคงสภาพเดิม และคุ้มค่า ต้องมีการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่
ผูป้ ระกอบการ ประชาชนท้องถิน่ ภาครัฐเพื่อลดปญั หาและความขัดยัง ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ ว
อย่างทัวถึ
่ ง ฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องของการท่องเทีย่ ว เพื่อยกระดับการบริการ ใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า ลดปริมาณ
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ของเสียและสิง่ ปฏิกูลในแม่น้ าลาคลอง การรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว รักษามาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์
และการบริก ารให้มีคุ ณภาพ การมอบประสบการณ์ ท่ีดีท่ีป ระทับ ใจให้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ย ว เป็ น กัน เองไม่ เ อาเปรีย บ
นักท่ องเที่ยว การกระจายผลประโยชน์ ผู้รบั ผิด ชอบต่ อการพัฒนาการท่อ งเที่ย วต้องประสานแบบพหุภ าคี ได้แ ก่
ประชาชน อบต. เทศบาลตาบล ผู้ประกอบการ หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ที่ ต้องมี การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อร่วม
ปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน ลดความขัดแย้งในผลประโยชน์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี 4) เพื่อ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ตลาดน้ า บางน้ อ ย
ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ผลการศึก ษา พบว่ า ด้า นการได้ร ับ ผลประโยชน์ ผู้น าในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วตลาดน้ า บางน้ อ ย
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการใช้กองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการท่อ งเที่ยว ด้านการใช้ประโยชน์ ควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้าประปา ในการให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วและการดาเนินชีวติ ได้เต็มศักยภาพ
ที่มีผ ลมาจากการท่ อ งเที่ย ว ด้า นการประเมิน ผล ควรให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ ว มในการเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งาน
ด้านการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการท่องเทีย่ วตลาดน้ า
บางน้ อย ด้านการวางแผน ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุ รกั ษ์และเพื่อฟื้ นฟูตลาดน้ าบางน้ อย
และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นปญั หาและอุปสรรค์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยว
ของตลาดน้ าบางน้อย ด้านการดาเนินกิจกรรม ผู้นาในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย ควรให้ประชาชน
ในตลาดน้ า บางน้ อ ยมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิบ ัติกิจ กรรมต่ า งๆของชุ ม ชน เพื่อ เป็ น การสร้า งความสามัค คีร ะหว่ า ง
คนในชุมชน

วิ จารณ์ และสรุปผล
แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยัง่ ยื น ตลาดน้ า บางน้ อ ย ต าบลกระดัง งา อ าเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม มีขอ้ สรุปเชิงนโยบายและปฏิบตั ิ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ด้านการได้รบั ผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียด ประชาชนให้ความสาคัญการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
ท่องเทีย่ วตลาดน้าบางน้อย รองลงมาได้แก่ มีสว่ นร่วมในการใช้กองทุนหมู่บา้ นเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการท่องเทีย่ ว และ
น้อยทีส่ ดุ มีสว่ นร่วมในการได้รบั ความรูจ้ ากการท่องเทีย่ วสอดคล้องกับแนวคิดของ ราไพพรรณ แก้วสุรยิ ะ [7] ได้กล่าว
ว่า การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นเป็ นการท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ที่โดยมี
การคานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับทรัพยากรการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ชุมชนท้องถิน่ สามารถรักษาเอกลักษณ์อนั ดี
งามให้คงอยู่ โดยการให้ประสบการณ์ ความรูค้ วามเข้าใจกับนักท่องเทีย่ ว ในขณะที่ อเนก สุ วรรณบัณฑิตและภาสกร
อดุลพัฒนกิจ [8] ได้กล่าวว่า การได้รบั ความรูจ้ ากการท่องเทีย่ วจะเป็ นการส่งเสริมและแนะนาบริการ ผูป้ ระกอบกิจการ
บริการจะต้องให้ขอ้ มูลและข่าวสารในเชิงบวกทัง้ ในด้านคุณภาพการบริการ การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้
ผู้รบั บริการได้นาข้อมูลเหล่ านี้ไ ปช่ วยในการตัดสินใจซื้อในครัง้ ต่ อไป และผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการต้องมีค วาม
ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้ผรู้ บั บริการ จึงต้องคานึงถึงบุคลาการผูใ้ ห้บริการจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจใน
งานบริการและให้การดูแลเอาใจใส่ผรู้ บั บริการด้วยจิตรสานึกของผูใ้ ห้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของสานักงานส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน [9] ระบุว่า การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) ถือเป็ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า
ทีส่ ุด แต่เป็ นระดับที่สาคัญทีส่ ุดเป็ นก้าวแรกของภาครัฐจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมการให้
ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิง่ พิมพ์ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ
จดหมายข่าว การจัดงาน แถลงข่าว การติดประกาศและการให้ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ และสอดคล้องกับแนวคิดของอุษาวดี
พูลพิพฒ
ั น์ [10] ได้กล่าวว่า การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นจะต้องมีการจัดการเป็ นอย่างดีและมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์
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ทีย่ าวนานโดยมีหลักการจัดการ คือ การฝึ กอบรมบุคลากรโดยการสอดแทรกแนวคิดและวิธปี ฏิบตั ิ ในการพัฒนาแบบ
ยังยื
่ นแก่บุคลากรท้องถิน่ ทุกๆระดับ เพื่อยกระดับการบริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารที่ส่อื สารกับ
นักท่องเทีย่ ว มีการสื่อสารที่มุ่งเน้น การสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเทีย่ วเป็ นการช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วอีกทางหนึ่ง และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์
โพธิทอง[11]
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัด
์
กาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองขาวมีส่วนร่วมด้านการได้รบั ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ด้า นการใช้ป ระโยชน์ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า ประชาชนให้
ความสาคัญการมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ คือ มีสว่ นร่วมในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้าประปา
ทีม่ ผี ลมาจากการท่องเทีย่ ว รองลงมาได้แก่ มีสว่ นร่วมในการใช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย และน้อย
ที่สุด มีส่วนร่ ว มในการใช้ก องทุ นหมู่บ้า นเพื่อ พัฒ นาอาชีพด้า นการท่ อ งเที่ย ว สอดคล้อ งกับ กระบวนการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยว ตามแนวคิดของมานพ พงศทัต[12] ได้กล่าวว่า การวางแผนเป็ นการเดินทางไปสู่อนาคต บน
เส้นทางที่ต้องมีความเห็นพ้องต้องกันว่าดีท่สี ุด มีความเหมาะสมทัง้ ในด้านการจัดการทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี และงบประมาณทีม่ อี ยู่ โดยกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว มีสงิ่ สาคัญ คือ 1) การรวบรวมข้อมูล
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและสารวจภาคสนาม แบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น ประเด็นแรกด้านสภาพ
ทางกายภาพ ข้อมูลทัวไปของพื
่
น้ ที่ ได้แก่ ทีต่ งั ้ เขตการปกครอง ข้อมูลประชากร สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพภูมอิ ากาศ
ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ การใช้ท่ีดิน อาชีพ และการจ้างงาน ประเด็น ที่ส องด้า นทรัพยากรการท่ องเที่ย ว ได้แ ก่
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม ประเด็นทีส่ ามด้านการตลาดการท่องเทีย่ ว ได้แก่
จานวนนักท่องเทีย่ ว ภูมลิ าเนาของนักท่องเทีย่ ว พาหนะทีใ่ ช้ในการท่องเทีย่ ว กิจกรรม ทีน่ กั ท่องเทีย่ วชอบ ช่วงเวลาใน
การท่องเทีย่ ว เป็ นต้น ประเด็นทีส่ ่ี ด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ ว ได้แก่ การคมนาคม ระบบการขนส่งสาธารณะ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบการกาจัดขยะและสิง่ ปฏิกูล เป็ นต้น รวมถึงความพร้อมในด้าน
อื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ทีพ่ กั โรงพยาบาล เป็ นต้น สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ เขมิกา คุ้มเพชร[13] ศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเทีย่ วทีย่ งั
ยืน มีจุ ด มุ่ ง หมาย ผลการวิจ ัย พบว่ า ความต้อ งการของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก คือ การจัด สรร
ผลประโยชน์ และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์ โพธิทอง[11]
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่ง
์
ท่องเทีย่ วชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองขาวมี
ส่วนร่วมใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ด้านการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้
ความสาคัญการมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ คือ มีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการท่องเทีย่ วตลาดน้าบางน้อย
รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปญั หาและอุปสรรค ในการดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน้ าบางน้อย และน้อยทีส่ ุดมีส่วนร่วมประเมินผลเกีย่ วกับการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย และมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของสานักงานส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน[9] มีสงิ่ สาคัญ คือ 1) การรับฟงั ความคิดเห็น (Consult) เป็ นกระบวนการทีเ่ ปิ ดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธตี ่างๆ 2)
การเกีย่ วข้อง (Involve) หน่วยงานภาครัฐต้องสร้างความมันใจให้
่
ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกนาไปพิจารณาในการบริหารงานของภาครัฐ 3) ความร่วมมือ (Collaboration) การให้กลุ่มประชาชน
ผูแ้ ทนภาคสาธารณะมีสว่ นร่วม โดยเป็ นหุน้ ส่วนกับภาครัฐในทุกขัน้ ตอนของการตัดสินใจ มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และ4) การเสริมอานาจให้แก่ประชาชน (Empower) ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงโดยให้ประชาชนเป็น
ผูต้ ดั สินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนซึง่ ทาได้หลายระดับและ
หลายวิธี แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้และความ
992

เข้าใจ ในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟงั ความคิดเห็น การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รวมทัง้ พัฒ นาทัก ษะและศัก ยภาพควบคู่ก ัน ไปด้ว ย จะส่ ง ผลให้เ กิด การมีส่ว นร่ ว มที่มีป ระสิท ธิภ าพและน ามาซึ่ง
ประสิทธิผล ในขณะทีผ่ ลงานวิจยั ของ เขมิกา คุม้ เพชร[13] ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเกาะพยาม
จังหวัดระนอง โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเทีย่ วทีย่ งั ยืน มีจุดมุ่งหมาย ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการ
ของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การติดตามประเมินผล โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพื่อการท่องเทีย่ ว
ที่ยงั ยืน คือ ต้องมีการประชาสัมพันธ์เกาะพยามให้นักท่องเที่ยวทราบมากขึน้ ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนโดยการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนควรมาจาก
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนควรร่วมตัวกันเป็ นกลุ่มสมาชิก กาหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่าง
ชัดเจนมีกฎกติกาในการกากับดูแลมีมาตรฐานร่วมกัน เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย องค์กรของชุมชนควรได้รบั
การสนับสนุ นให้มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์ โพธิทอง[11]
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนว
์
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ประชากรใน
ชุมชนบ้านหนองขาวมีสว่ นร่วมด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก
ด้า นการวางแผน พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ น้ อ ย เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า ประชาชนให้
ความสาคัญการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูตลาดน้ าบางน้อย รองลงมา
ได้แก่ มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ประเด็นปญั หาการท่องเทีย่ วของตลาดน้ าบางน้อย มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการ
ดาเนินงานการพัฒนาการการท่องเทีย่ ว และน้อยทีส่ ดุ มีสว่ นร่วมในการวางแผนการติดตามและประเมินผลของกิจ กรรม
การพัฒนาการท่องเทีย่ วตามแนวคิดของมานพ พงศทัต[12] ได้กล่าวว่า กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการนาข้อมูลดิบต่างๆทีร่ วบรวมมาเรียบเรียงเป็ นคาบรรยาย แผนภูมิ แผนที่ หรือ
ตาราง การท่องเทีย่ วเกีย่ วข้องกับการวางแผนด้านกายภาพ การวิเคราะห์โดยการใช้แผนทีจ่ งึ เป็ นอีกวิธหี นึ่ง ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงถึงความสัมพันธ์ในแง่ของทิศทาง ทีต่ งั ้ ขนาด จานวนประชากรและการกระจายตัว นาไปสูค่ าตอบ
หรือภาพรวมของพื้นที่และทาการกาหนดประเด็นปญั หา ขัน้ ตอนนี้จะทาให้มองเห็นภาพรวมในด้านต่ างๆมากขึ้น
นาไปสู่การกาหนดประเด็นปญั หาด้านการท่องเที่ยว หรือปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต เช่น ปญั หาด้านพืน้ ทีข่ าด
ความพร้อมในการรองรับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ปญั หาด้านการคมนาคมและการขนส่ง ปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ความ
บกพร่องของระบบการกาจัดขยะ ในการกาหนดประเด็นปญั หามีเกณฑ์การพิจารณา 5 ประการ คือ 1) ขนาดของ
ปญั หา 2) ความร้ายแรงของปญั หา 3) ความเร่งด่วนของปญั หา 4) ขนาดกลุ่มคนหรือพื้นที่ท่มี ปี ญั หา และ5) การ
ั หา ซึ่ง ในการวางแผนควรหาความเชื่อ มโยงของป ญ
ั หาในแต่ ล ะประเด็น ว่ า มี
ยอมรับ ว่ า ประเด็น นั น้ ๆเป็ น ป ญ
ความสัมพันธ์กนั หรือไม่ จะสามารถจัดระดับความสาคัญของปญั หาต่างๆได้ นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงความได้เปรียบ
เสียเปรียบโดยการพิจารณาในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตาม การกาหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเทีย่ ว เป็ น
ขัน้ ตอนที่จะต้องกาหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนาเป็ นไปตามกรอบนโยบาย วัตถุประสงค์แ ละ
เป้าหมาย โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆทีไ่ ด้รวบรวมไว้ให้เป็ นประโยชน์ มีการพิจารณาในรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว โดยประการแรกควรมีการกาหนดระยะเวลาของโครงการ ระยะสัน้ หรือระยะยาว ประการทีส่ องควรพิจารณา
ให้ครอบคลุมทัง้ ด้านตัวแหล่งท่องเทีย่ ว การพัฒนาบริการทางการท่องเทีย่ ว ซึง่ มีประเด็นสาคัญ คือ การพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง
แผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนาการตลาด ประการที่สาม ควรมีการกาหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนา
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการต่ างๆ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดัง้ เดิมของพื้นที่
ประการสุดท้ายควรมีการกาหนดแผนงานหรือโครงการต่างๆต้องเป็ นการเพิม่ พูนคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่ วในด้าน
การอนุรกั ษ์และปรับปรุงให้ดขี น้ึ อีกทัง้ ได้รบั การยอมรับจากประชาชนทุกๆระดับ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ เขมิกา
คุม้ เพชร[13] ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยงั ยืน มีจุดมุ่งหมาย ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ
993

การมีสว่ นร่วมในการวางแผน และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์ โพธิทอง[11]
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการ
์
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ประชากรในชุมชนบ้าน
หนองขาวมีสว่ นร่วมด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการดาเนินกิจกรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ประชาชนให้
ความสาคัญการมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด คือ มีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมของชุมชน รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมการพัฒนาการท่องเทีย่ ว มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบาง
น้อย และน้อยทีส่ ุดมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวคิดของอุษาวดี พูล
พิพฒ
ั น์[10] ได้กล่าวว่า การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นจะต้องมีการจัดการเป็ นอย่างดีและมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ท่ี
ยาวนานโดยมีหลักการจัดการ คือ การอนุ รกั ษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี โดยคานึงถึงคุณค่าของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม เน้นการทาธุรกิจในระยะยาว การร่วมมือกับองค์องค์กรอื่น เพื่อพัฒนาด้าน
การท่องเทีย่ วให้เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิน่ และการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วทีร่ องรับกิจกรรมในท้องถิน่ โดยมีการคานึงถึง
ราคา การพัฒนาคุณค่าของสิง่ แวดล้อม ไม่เพียงแต่ทาให้เกิดการประหยัด แต่ยงั ป้องกันสิง่ แวดล้อมไม่ให้ถูกทาลายได้
อีกด้วย เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการผลตอบแทนของประชาชนและสิง่ แวดล้อม เพื่อช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ และระบบการจัดการการท่องเทีย่ ว และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์ โพธิทอง[11]
ศึกษา
์
ค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั
พบว่า ประชากรในชุมชนบ้านหนองขาวมีส่วนร่วมด้านการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ผลงานวิจยั ของ
สรณ์สริ ิ รวีโรจน์วรกุล[14] ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของจังหวัดปทุมธานี ในการวิจยั นี้
ผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว
ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของจังหวัดปทุมธานีทเ่ี หมาะสมควรประกอบด้วย การ
พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยง การเรียนรูแ้ ละการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรท้องถิน่ และสิง่ แวดล้อมโดยเพิม่ กิจกรรม
การท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจ ขณะเดียวกันควรให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาจุดเด่นของตนเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิน่
เพื่อนามาเป็ นจุดขายทางการท่องเทีย่ ว ซึง่ จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น อีกทัง้ การส่งเสริม
ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการ และพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ แวดล้อม การ
จัดการขยะและบาบัดน้ าเสีย การพัฒนาคุณภาพด้าน การบริการในด้านต่างๆ เพื่อให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐานโดย
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
2) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีน่ กั ท่องเทีย่ วให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อย
พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเทีย่ วให้
ความสาคัญมากทีส่ ดุ คือ การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นตลาดน้าบางน้อยมีความเหมาะสมกลมกลืมกับสิง่ แวดล้อม รองลงมาได้แก่
สิง่ แวดล้อมในตลาดน้ าบางน้อยมีความสะอาด สวยงาม ท่านต้องการให้มหี อ้ งสุขาสาหรับคนพิการ และน้อยทีส่ ุดท่าน
ต้องการให้หอ้ งสุขามีเพียงพอ สอดคล้องกับหลักการของการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ) [15]
ระบุว่า การท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ นก่อให้เกิดการจ้างงาน และก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น การให้บริการ
ในแหล่ งท่องเที่ยว การบริการขนส่ง การประกันภัย บริษัทน าเที่ยว ร้านอาหาร ธุรกิจ โรงแรมและที่พกั งานดูแ ล
บารุงรักษา งานรักษา ความปลอดภัย และก่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วโดยแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆจะได้รบั การ
ปรับปรุงดูแลให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ เพื่อเป็ นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว และทาให้มนุ ษย์มี
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วเหลือเก็บไว้ใช้ได้อย่างยาวนาน เนื่องจากนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้จะมีสานึกในการรัก ษาสิง่ แวดล้อม
จึง ไม่ ท าลายทรัพ ยากรธรรมชาติ จึง ยัง คงความเป็ น ธรรมชาติอ ย่ า งแท้จ ริง และชุ ม ชนในท้อ งถิ่น ก็ย ังคงอนุ ร ัก ษ์
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิน่ ไว้ได้ ในเรื่องนี้ตามแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ[16] ได้กล่าวว่าปจั จัยด้าน
การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) ธุรกิจการให้บริการจานวนน้อยมากทีไ่ ม่
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มีลกั ษณะทางกายภาพของบริการเข้ามาเกีย่ วข้อง ลักษณะทางกายภาพของบริการมีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
หรือผู้ใ ช้บริก าร ดังนัน้ สภาพแวดล้อ มเช่น การตกแต่ ง บรรยากาศ สีสนั รูปแบบการบริก าร เป็ นต้น ต้องมี ความ
เหมาะสมและลงตัว นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลพัฒนกิจ [8] ได้กล่าวว่า สถานทีใ่ นการให้บริการ
ควรเป็ นสถานทีท่ ส่ี ามารถเข้าถึงได้ง่าย ผูร้ บั บริการ ได้รบั ความสะสวกสบายในการเข้าถึง สถานทีม่ คี วามเพียงพอต่อ
การรองรับ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทาให้ผู้รบั บริการเข้าถึงได้สะดวก มีสภาพแวดล้อมของสถานที่
ให้บริการ ผูใ้ ห้บริการต้องรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม ความสวยงาม เอกลักษณ์ของพื้นที่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูใ้ ห้บริการต้องออกแบบตกแต่งอย่างเหมาะสมและลงตัว ในเรื่องนี้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์ โพธิทอง[11]
์
ศึก ษาค้น คว้า เรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วชุ ม ชนบ้า นหนองขาว อ าเภอท่ า ม่ ว ง จัง หวัด กาญจนบุ รี
ผลการวิจยั พบว่า ด้านการอนุรกั ษ์ ควรการฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีของชุมชนบ้านหนองขาวอย่างจริงจัง สานต่อและ
ก่อให้เกิดขึน้ ในปจั จุบนั เช่น "ละครพืน้ บ้านไอ้บุญทองบ้านหนองขาว" สร้างกิจกรรมให้เชื่อมโยงทางการท่องเทีย่ ว หา
จุดเด่นให้แก่ชุมชน บทบาทของผูน้ าชุมชน กาหนดจัดแบ่งพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ให้ชดั เจน ทาแผนผังของหมู่บา้ น ส่งเสริมด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ ทางการท่องเที่ยว ผู้นากลุ่มชุมชนต้องมีส่วนร่วมกัน
ประชุม เพื่อการวางแผนและการจัดการทางด้านการจัดตัง้ โครงการฝึ กอบรมความรูด้ า้ นต่างๆให้กบั ชุมชนอย่างทัวถึ
่ ง
ในขณะทีผ่ ลงานวิจยั ของธนธรณ์ ศรีสวัสดิ ์ [17] ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วตลาดน้ าคลองลัดมะยม
ตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว โดยภาพรวมแล้วนักท่องเทีย่ วพึงพอใจ
ในการมาเที่ยวตลาดน้ าคลองลัดมะยมในระดับมาก แต่ มคี วามต้องการให้ทางตลาดน้ าขยายพื้นที่สาหรับที่จอดรถ
เพิม่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ เสนอแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ วแนวทางการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วและแนวทางการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ด้า นกระบวนการ พบว่ า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณารายละเอียด พบว่ า นักท่ อ งเที่ยวให้
ความสาคัญมากทีส่ ดุ คือ มีจุดนังพั
่ กผ่อนในตลาดน้ าบางน้อย รองลงมาได้แก่ บริการสถานทีจ่ อดรถเพียงพอ เส้นทาง
การเดินทางไปยังจุดท่องเทีย่ วมีความสะดวกสบาย และน้อยทีส่ ุดแผนทีแ่ ละป้ายแสดงเส้นทางในตลาดน้ าบางน้อย ใน
เรื่องนี้ตามแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ[16] ได้กล่าวว่า ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) การส่ง
มอบบริการมีความสาคัญอย่างมากบุคลากรผู้ให้บริการจะต้องมีความใส่ใจลูกค้าอย่างดี สามารถแก้ปญั หาลูกค้าได้
ทัง้ หมด เช่น การเข้าแถวรอ ระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการในการให้บริการ การ
นามาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การ การให้อานาจการตัดสินใจของพนักงาน และการให้ลูกค้า มีส่วนร่วมใน
กระบวนตัดสินใจว่า การให้บริการ ควรเป็ นอย่างไร เพื่อความพึงพอใจทีล่ ูกค้า นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบัณฑิตและ
ภาสกร อดุลพัฒนกิจ[8] ได้กล่าวว่า กระบวนการการบริการ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพเป็ นไปตามความมุ่งหวัง
ของผูร้ บั บริการ ต้องมีระบบการบริการทีค่ ล่องตัวอาจทาโดยบุคลากรหรือเทคโนโลยี เข้ามาร่วมกันเพื่อให้การบริการมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ในขณะที่ ทิพยา เศรษฐพัฒน์ [18] ศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วตลาดโคยกี้ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มชุมชนในท้องถิน่ มีความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ เกีย่ วกับการจัดการสภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เช่น อากาศ แม่น้า ลาคลอง เป็ นต้น ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการมีความ
คิดเห็นในการกาจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะมากทีส่ ุด ผูป้ ระกอบการต้องการด้านความสะดวกที่ ต้องการให้นักท่องเที่ยว
ได้รบั คือ สถานทีจ่ อดรถ รับ -ส่ง ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วเพิม่ เติมจากปจั จุบนั ต้องการกิจกรรม การให้อาหารปลา
สาหรับแนวคิดการจัดการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น มีการร่วมอนุรกั ษ์และรักษาสิง่ แวดล้อม ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
กลุ่มชุมชนในท้องถิน่ มีความคิดเห็นต่อความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร
ด้า นบุ ค คลากร พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ ผู้ใ ห้บ ริการมีค วามรู้แ ละสามารถให้ข้อมูลเกี่ย วกับ แหล่งท่ องเที่ยวต ลาดน้ าบางน้ อ ยได้
รองลงมาได้แก่ ผูใ้ ห้บริการมีจานวนเพียงพอต่อผูม้ าใช้บริการ ผูใ้ ห้บริการมีความสุภาพและบริการด้วยความเต็มใจ และ
น้อยทีส่ ดุ ผูใ้ ห้บริการมีทกั ษะและความพร้อมในการให้บริการ ในเรื่องนี้ตามแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ[16]
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ได้กล่าวว่า ปจั จัยด้านบุคลากร (People) พนักงานทีใ่ ห้บริการต้องทาหน้าทีบ่ ริการผูบ้ ริโภคได้อย่างเต็มความสามารถ
และยังต้องทาหน้าที่ขายสินค้า รวมถึงบริการไปพร้อมๆกันด้วยอีกทัง้ สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มคี วามทรงจา
เกีย่ วกับสินค้านาไปสูย่ อดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ และประสบผลสาเร็จในทีส่ ดุ ในขณะทีแ่ นวคิดของ ราไพพรรณ แก้วสุรยิ ะ[7] ได้
กล่าวว่า การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น เป็ นการท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ที่
โดยมีการคานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับทรัพยากรการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ชุมชนท้องถิน่ สามารถรักษาเอกลักษณ์
อันดีงามให้คงอยู่ โดยการให้ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเทีย่ ว แต่อย่างไรก็ตาม อเนก สุวรรณบัณฑิต
และภาสกร อดุลพัฒนกิจ[8] ได้กล่าวว่า การส่งเสริมและแนะนาบริการ ซึง่ ผูป้ ระกอบกิจการบริการจะต้องให้ขอ้ มูลและ
ข่าวสารในเชิงบวกทัง้ ในด้านคุณภาพการบริการ การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อต่ างๆ เพื่อให้ผู้รบั บริการได้นาข้อมูล
เหล่ านี้ ไปช่ว ยในการตัด สิน ใจซื้อ ในครัง้ ต่ อไป และผู้ให้บริก ารต้อ งมีความตระหนัก ถึง การสร้า งความพึงพอใจให้
ผู้รบั บริการ จึงต้องคานึงถึงบุคลาการผู้ให้บริการจะต้อ งมีความรู้ความเข้าใจในงานบริการ และให้การดูแลเอาใจใส่
ผูร้ บั บริการด้วยจิตรสานึกของผูใ้ ห้บริการ
ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
มากทีส่ ดุ คือ การติดป้ายบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
พืน้ บ้าน ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ราคาห้องพักเหมาะสมกับคุณภาพของบ้านพัก
ราคาค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับกิจกรรม และน้อยที่สุดราคาค่าเรือนาเที่ยวมีความเหมาะสมกับ
ระยะทาง ในขณะทีแ่ นวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ[16] ได้กล่าวว่า ปจั จัยด้านราคา (Price) ยีห่ อ้ หรือตราของ
สินค้ามีความสาคัญ แต่ผซู้ อ้ื ส่วนใหญ่เชื่อว่าสินค้าทีม่ กี ารแข่งขันสูงย่อมมีคุณภาพพอๆกัน การกาหนดราคาของสินค้า
ควรเป็ นราคาทีท่ าให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าราคาสินค้านัน้ ไม่สงู มาก การขึน้ ราคาสินค้าเพียงเล็กน้อยก็อาจเป็ นเหตุให้ลกู ค้าหัน
ไปซือ้ สินค้าของคู่แข่งได้ และในทางตรงกันข้ามลูกค้าจานวนหนึ่งทีพ่ อใจจะจ่ายเงินซือ้ สินค้าในราคาพิเศษ เพื่อแลกกับ
การได้รบั บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลพัฒนกิจ [8] ได้กล่าวว่า ราคา
อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ ราคาค่าบริการกับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ เกิดจากการ
ประเมินคุณภาพ ประสบการณ์ และรูปแบบของงานบริการ ผูป้ ระกอบการกิจการบริการจึงต้องกาหนดราคาค่าบริการที่
เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และผูร้ บั บริการมีความเต็มใจในการจ่าย
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายละเอีย ด พบว่ า
นักท่องเทีย่ วให้ความสาคัญมากทีส่ ดุ คือ ท่านสามารถเดินทางมาท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อยได้อย่างสะดวก รองลงมา
ได้แก่ ในเว็บไซต์ของตลาดน้ าบางน้อยสามารถจองที่พกั โฮมสเตย์ไ ด้ และน้อยทีส่ ุดในเว็บไซต์ของตลาดน้ าบางน้อย
สามารถสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์พน้ื บ้านได้ ในขณะที่ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ [16] ได้กล่าวว่า ปจั จัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) สินค้าต้องมีการจัดแหล่งจาหน่ ายทีอ่ ยู่บริเวณแหล่งของผูบ้ ริโภค เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป
ซือ้ สินค้า ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย เกิดการเปรียบเทียบสินค้าได้หลายด้านก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ และควรจะ
เลือกใช้ระบบการส่งสินค้าไปถึงผูบ้ ริโภค แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ สานักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน[9]
ระบุว่า การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) ถือเป็ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าทีส่ ุด แต่เป็ นระดับทีส่ าคัญทีส่ ุด
เป็ นก้าวแรกของภาครัฐจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมการให้ขอ้ มูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ
เช่น เอกสารสิง่ พิมพ์ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงาน แถลง
ข่าว การติดประกาศและการให้ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ และสอดคล้องกับแนวคิดของอุษาวดี พูลพิพฒ
ั น์ [10] ได้กล่าวว่า
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นจะต้องมีการจัดการเป็ นอย่างดีและมีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ทย่ี าวนานโดยมีหลักการ
จัดการ คือ การฝึกอบรมบุคลากรโดยการสอดแทรกแนวคิดและวิธปี ฏิบตั ิ ในการพัฒนาแบบยังยื
่ นแก่บุคลากรท้องถิน่
ทุกๆระดับ เพื่อยกระดับการบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ข้อมูลข่าวสารทีส่ ่อื สารกับนักท่องเทีย่ ว มีการสื่อสารที่
มุ่งเน้น การสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทีย่ วเป็ นการช่วยยกระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วอีกทางหนึ่ง
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ด้านสินค้าและบริการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเทีย่ วให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ ตลาดน้ าบางน้อยเป็ นแหล่งท่องเที่ยววิถีชวี ติ ชุมชนบ้านริมน้ า รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์
พืน้ บ้านของตลาดน้ าบางน้อยมีเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัว โฮมสเตย์ในตลาดน้ าบางน้อยเป็ นบ้านพัก
บรรยากาศธรรมชาติวถิ ชี วี ติ ชุมชนบ้านริมน้า วิหารวัดเกาะแก้วเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ โฮมสเตย์ในตลาด
น้ าบางน้ อ ยเป็ น บ้านพักที่มีความสะอาด ตลาดน้ า บางน้ อยเป็ นแหล่งท่ องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านหลากหลาย
เส้นทางเดินท่องเทีย่ วในตลาดน้าบางน้อยมีความปลอดภัย พิพธิ ภัณฑ์วดั ไทรเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ตลาดน้ าบางน้อยมีอาหารและเครื่องดื่มบริการนักท่องเที่ยว ตลาดน้ าบางน้ อยมีเรือนาเที่ยวบริการ
นักท่องเทีย่ ว โฮมสเตย์ในตลาดน้ าบางน้อยเป็ นบ้านเรือนไทย พิ พธิ ภัณฑ็ตงั ้ เซียมฮะเป็ นแห่งท่องเที่ยวทีศ่ กึ ษาวัตถุ
โบราณ และน้อยทีส่ ดุ โฮมสเตย์ในตลาดน้าบางน้อยมีโทรศัพท์ระหว่างห้องพัก ในเรื่องนี้ตามแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรี
รัตน์ และคณะ[16] ได้กล่าวว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิง่ ที่ถูกนาเสนอสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า สินค้าต้องสามารถสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ท่เี สนอขายต้องมีคุณประโยชน์ตรงตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีคุณภาพและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน สามารถนาเสนอตัวผลิตภัณฑ์เองได้ นอกจากนี้ อเนก สุวรรณ
บัณฑิตและภาสกร อดุลพัฒนกิจ[8] ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนาเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการ
ทีม่ คี ุณภาพ มีระดับการบริการทีต่ รงกับความต้องการของผู้รบั บริการ โดยผูป้ ระกอบการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความ
เอาใจใส่และความจริงใจ ต่อการสร้างเสริมคุณภาพของการบริการทีจ่ ะส่งมอบให้ผรู้ บั บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อยตลอดทัง้ ปี รองลงมาได้แก่ มีการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยผ่านองค์กรด้านการท่องเทีย่ ว มีการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ าบางน้อยผ่าน
ทางอิน เตอร์เ น็ ต มีก ารประชาสัม พัน ธ์ก ารท่ อ งเที่ย วตลาดน้ า บางน้ อ ยผ่ า นเทศกาลต่ า งๆ และน้ อ ยที่สุ ด มีก าร
ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วตลาดน้ าบางน้อยอย่ างทัวถึ
่ งโดยผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ ในเรื่องนี้ตามแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรี
ั
รัตน์ และคณะ[16] ได้กล่าวว่า ปจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สินค้าจาเป็ นต้องจาหน่ ายในหลายๆวิธี
การตลาดโดยการโฆษณาส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภครู้จกั ยี่ห้อหรือตราสินค้า วัต ถุ ป ระสงค์ของการส่งเสริม
การตลาด เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่า มีผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ ายในตลาดและพยายามหาแรงจูงใจให้ลูกค้าซือ้ สินค้า อีก
ทัง้ เพื่อเตือนความทรงจากับผูบ้ ริโภค การส่งเสริมการตลาดนัน้ ต้องมีติดต่อสื่อสารโดยเครื่องมือทีเ่ รียกว่าส่วนประสม
ของการส่งเสริมการตลาดดัง นี้ 1) การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็ นการเสนอขายสินค้าแบบเผชิญหน้ากัน พนักงาน
ขายต้องเข้าพบปะกับผูซ้ อ้ื โดยตรง เพื่อเสนอขายสินค้าการส่งเสริมการตลาดโดยวิธนี ้ีเป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดแต่เสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง 2) การโฆษณา การส่งเสริมการตลาดโดยไมต้องอาศัยตัวบุคคลในการนาเสนอการขาย แต่เป็ นการใช้ส่อื
โฆษณา ประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารสือ่ โฆษณาเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ เหมาะสาหรับสินค้าทีต่ อ้ งการกระจายตลาดให้กว้าง 3) การส่งเสริมการขาย เป็ นกิจกรรมทีท่ าหน้าทีช่ ่วยพนักงาน
ขายและการโฆษณา การส่งเสริมการขายเป็ นการกระตุน้ ผูบ้ ริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า อาจทาในรูปของการ
แสดงสินค้าของแถม การแจกสินค้าตัวอย่าง แจกคูปอง การใช้แสตมป์ เพื่อแลกสินค้าของแถม และ 4) การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ในปจั จุบนั นักธุรกิจสนใจภาพพจน์ของกิจการสร้างชื่อเสียง และภาพพจน์ของกิจการ ปจั จุบนั องค์การ
ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นทีก่ ารแสวงกาไรเพียงอย่างเดียว การให้บริการแก่สงั คมทาให้เป็ นทีย่ อมรับของกลุ่มผูบ้ ริโภคใน
สังคม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุจภิ รณ์ โพธิทอง[11]
ศึกษาค้นคว้าเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
์
บ้านหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความต้องการด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยให้ความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึ
่ งโดยผ่านสื่อ
สิง่ พิมพ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเทศกาลต่างๆ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยผ่านองค์กรด้านการท่องเทีย่ ว
การให้มกี ารประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตภาครัฐบาล
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ข้อเสนอแนะการวิ จยั
ข้อ เสนอแนะงานวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรศึก ษาเพิ่ม เติม ดัง นี้ 1) ทัศ นะคติข องประชาชนในการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) การประเมินผลการใช้
กองทุนหมู่บา้ นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วตลาดน้าบางน้อย ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
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แนวทางการพัฒนาชุมชนกะเหรี่ยงลิ้นช้าง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั ่งยืน
Guidelines on the Development of Karen Linchang Community in Phetchaburi
Province for Sustainable Tourism.
ศรินทิพย์ ยามพิชยั ¹* และ วารัชต์ มัธยมบุรษุ 1
Sarinthip Yamphichai¹* and Warach Madhyamapurush1
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ ประวัติความเป็ นมาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ที รงคุณค่าของชาว
กะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นให้กบั ชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง วิธกี าร
ดาเนินการศึกษาวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับชาวกะเหรีย่ งลิน้ ช้างเป็ น
อย่างดี ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการท้องถิน่ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงลิ้นช้าง เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ผลการศึกษาพบว่า ชาวกะเหรี่ยงลิน้ ช้างเป็ นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากสหภาพพม่า ตัง้ ถิน่ ฐานอยู่บริเวณ
เขือ่ นแม่ประจันต์ พืน้ ทีข่ องหมู่บา้ นเป็ นทีร่ าบหุบเขา มีวถิ ชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทเ่ี รียบง่าย รักอิสระ และใช้ชวี ติ อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ ชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้างมีประเพณีทส่ี าคัญอยู่ 2 ประเพณี คือ ประเพณีขา้ วห่อกะเหรีย่ ง เป็ นประเพณี
เรียกขวัญและเป็ นการกลับมาเยี่ยมเยือนญาติพ่นี ้อง มีการแบ่งปนั ข้าวห่อให้เพื่อนบ้าน เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล และ
ประเพณีเวียนศาลา จัดขึน้ เพื่อขอพรสิง่ ศักดิสิ์ ทธิให้
์ ตนเองและหมู่บ้านอยู่เย็นเป็ นสุข ชุมชนกะเหรี่ยงลิน้ ช้างสามารถ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นได้เนื่องจากมีความพร้อมทัง้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมประเพณี มีสงิ่ อานวยความสะดวกทีส่ ามารถรองรับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว แต่ต้องอยู่ภายใต้การ
วางแผนร่วมกันของคนในชุมชนทุก ๆ ฝ่าย มีการพัฒนาบุคลากรทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ต้องสอดคล้องกับการอนุ รกั ษ์
แหล่งท่องเทีย่ วและทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วเพื่อให้เป็ นการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
คาสาคัญ: การพัฒนาชุมชน, กะเหรีย่ งลิน้ ช้าง, การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น

Abstract
The purpose of this research “Guidelines on the Development of Karen Linchang Community
in Phetchaburi Province for Sustainable Tourism” is to study ways of life, culture and tradition of Karen Lin
Chang community in Phetchaburi province as well as to find out development plan of Karen Lin Chang’s
cultural community for sustainable tourism. The research methodology is qualitative by interviewing the
community’s leaders, academics, community’s philosophers and local scholars who have knowledge about
Karen Lin Chang. This methodology results in detailed information about Karen Lin Chang community which
is useful to development plan of Karen Lin Chang’s cultural community for sustainable tourism.
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The results show that Karen Lin Chang community is the minority who migrates from Myanmar and
settles around Mae Pra Jan dam area. Village area is plateau. Their lives are simple, independent and close
to nature. There are two important traditions of Karen Lin Chang community. Firstly, “Karen Wrapped Rice
Tradition” to hearten people who come back to visit their relatives. Secondly, “Vien Sala Tradition” to pray for
good fortune to themselves and the village to live happily. Karen Lin Chang community can be developed for
sustainable tourism thanks to its natural resources, traditions and good facilities. To achieve that plan, it is
necessary to get good collaboration from everyone in community and to develop human resources effectively.
Keywords: Community development, Linchang Karen, Sustainable of Tourism

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วมีความสาคัญต่อประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นอุตสาหกรรมทีก่ ่อให้เกิดผลประโยชน์
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม บทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่งในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมาของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คอื บทบาทด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจกล่าวได้ ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ทา
รายได้สาคัญให้ประเทศเป็ นลาดับต้น ๆ โดยเฉพาะการนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ มีส่วน
ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบั ดุลการชาระเงินได้เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเทีย่ วยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมท าให้ชุ มชนในแหล่ง ท่องเที่ยวนัน้ ๆ เห็นคุณค่าของ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นทรัพยากรการท่องเทีย่ ว เป็ นเหตุให้มกี ารมีการช่วยกันรักษาสภาพภูมทิ ศั น์ของสิง่ แวดล้อมในชุมชน
เพื่อสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึน้ และสามารถอาศัยรายได้จากการท่องเทีย่ วมาสนับสนุ นในการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ อันเป็ นการนาทรัพยากรการท่องเทีย่ วมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า [1]
ประเทศไทยมีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศเดินทางเข้ามาในปี 2555 มีจานวนนักท่องเทีย่ ว 22.3 ล้านคน อัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมา โดยปรับตัวดีข้นึ ทุกกลุ่มตลาดทัง้ ทางด้านจานวน
นักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย เมื่อสิน้ วิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย จึงคาดว่า
รายได้จากตลาดต่างประเทศ ปี 2555 จะมีประมาณ 970,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบภายในประเทศไทยบ้าง อาทิ การลอบวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพฯ การลอบวางระเบิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และเหตุการณ์ชุมชุนจากปญั หาความขัดแย้งทางด้านการเมืองไทย ซึง่ ก็เป็ นเพียงผลกระทบในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
จึงทาให้สน้ิ ปี 2555 นักท่องเทีย่ วต่างประเทศเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้บรรลุเกินเป้าหมายทีก่ าหนดว่าจะสร้างรายได้
จากตลาดต่ า งประเทศ เพิ่ม ขึ้น ในอัต ราร้อ ยละ 9 หรือ มีจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ า งประเทศ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา [2]
รูปแบบการท่องเที่ยวแบ่งได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural
based tourism) 2) รูปแบบการท่องเทีย่ วในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเทีย่ วใน
ความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ในปจั จุบนั มีการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึน้ มากมาย จึงทาให้เป็ นที่
สนใจและเป็ นทางเลือกของนักท่องเทีย่ ว
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาภาครัฐและภาคเอกชนได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (CommunityBased Tourism) ให้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดฮิตของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึง่ ได้กาหนด
หลักการของการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชนอย่างโดยสังเขปว่า เน้นให้คนในชุมชนเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการ
ท่องเทีย่ ว และให้ทุกคนในแต่ละชุมชนนัน้ ๆ มีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทัง้
ยังคงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ไว้ เพื่อสร้างความสมดุลอย่างยังยื
่ นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของตัวชุมชนเอง
มิให้เสือ่ มสลายไปกับกระแสการหลังไหลเข้
่
ามาของนักท่องเทีย่ วและการแทรกซึมของนายทุน [3]
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การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community base sustainable tourism) คือการท่องเทีย่ วทีค่ านึงถึงความยังยื
่ นของ
สิง่ แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของมี
สิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ก่ผมู้ าเยือน โดยมองว่าการท่องเทีย่ วต้องทางานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน
ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม โดยมีชุมชนเป็ นเจ้าของและมีสว่ นในการจัดการ [4]
การเรียนรูใ้ นการท่องเทีย่ วโดยชุมชน นักท่องเทีย่ วจะได้เห็นลักษณะของกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถสร้างการ
รับรูแ้ ละความเข้าใจในวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างชาวบ้านและผูม้ า
เยือน เป็ นการสร้างจิตสานึกในเรื่องการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทัง้ ในส่วนของชาวบ้านและผูม้ าเยือน [5]
การท่องเที่ยวยังสามารถเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็ นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กร
ชุมชนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุ มชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มี
แนวโน้มว่าการท่องเทีย่ วจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือต้องการเปิ ดเผยชุมชนของตนให้เป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง ให้มกี ารสร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอานาจการตัดสินใจโดยเน้นความสาคัญของ
การจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเทีย่ วเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน [6]
จังหวัดเพชรบุรี ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร เป็ นเมืองด่านสาคัญระหว่าง ภาคกลางและ
ภาคใต้ มีช่อื เสียงในฐานะเป็ นแหล่งผลิตน้ าตาล เนื่องจากมีต้นตาลหนาแน่ น และยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ เพชรบุรมี ี
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ในด้านของประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถชี วี ติ และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น หาดชะอา หาดเจ้าสาราญ หาดปึ ก เตียน แหลมผักเบี้ย พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปื น อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครคีรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็ นต้น อีกทัง้
ยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมไปเที่ยวพักผ่ อน
หย่อนใจกันมาก
เพชรบุรเี ป็ นจังหวัดที่ตดิ สหภาพพม่า ทาให้มชี นกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่หลายเชือ้ ชาติ ไม่ว่าจะเป็ น
กะเหรี่ยง กะหร่าง ไทยทรงดา มอญ เป็ นต้น ชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรอี าศัยอยู่กระจัดกระจายในอาเภอแก่ง
กระจาน และ อาเภอหนองหญ้าปล้อง และมีหลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มเรียกตัวเองว่ากะหร่าง หรือปกาเกอะญอ บาง
กลุ่มก็เรียกกะเหรีย่ ง ซึง่ เราจะเห็นความแตกต่างได้จาก เช่น ภาษา การแต่งกาย และประเพณีทส่ี บื ทอดกันมา อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก อยู่ท่ตี าบลยางน้ ากลัดเหนือ และตาบลยางน้ ากลัดใต้ ซึง่ ที่
ตาบลยางน้ากลัดเหนือ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ชี าวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งจากหลายท้องทีม่ าอาศัยอยู่รวมกัน มีจานวน 4 หมู่บา้ น
คือ บ้านห้วยเกษม บ้านลิ้นช้าง บ้านท่าเสลา และบ้านพุน้ าร้อน ชาวกะเหรีย่ งมีนิสยั รักอิสระ ชอบอยู่ตามธรรมชาติท่ี
เป็ นป่าเขา มีความเป็ นอยู่แบบง่าย ๆ เชื่อถือภูตผี อาชีพส่วนใหญ่ ทาการเกษตรกรรม เช่น ไร่พริก ไร่ขา้ วโพด ไร่
กล้วย และไร่มะนาว เป็ นต้น
ชาวกะเหรี่ ย งหมู่ บ้ า นลิ้ น ช้ า งเป็ น ชนกลุ่ ม น้ อ ยที่ มีค วามแตกต่ า งทางด้ า นเชื้อ ชาติ ท าให้ ก ารใช้ ชีวิ ต
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย ฯลฯ ของชาวกะเหรีย่ งลิน้ ช้างมีความแตกต่างกับคนในสังคม ทา
ให้เ กิด เป็ นเอกลัก ษณ์ ข้นึ ในด้า นต่ าง ๆ ไม่ ว่ าจะด้ านการพูด การแต่ ง กาย การใช้ชีวิต ประจ าวัน ศิลปวัฒ นธรรม
ประเพณีและการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ จึงทาให้มกี ารเข้าไปเทีย่ ว เข้าไปศึกษา จนเกิดเป็ นการท่องเทีย่ วภายใน
ชุมชน การท่องเทีย่ วชุมชนกะเหรีย่ งเป็ นการท่องเทีย่ วทีเ่ ข้าไปเพื่อศึกษาวิถชี วี ติ ของชาวกะเหรีย่ งไม่ว่าจะเป็ น การใช้
ชีวติ ประจาวัน การแต่งการ การพูด ความเชื่อ พิธกี รรมตัง้ แต่การเกิดถึงการตาย ศิลปวัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่าประเพณีท่ี
สาคัญ ได้เ รียนรู้ไ ด้เห็นภู มิปญั ญาชาวบ้าน ท าให้ได้รบั ความรู้แ ละมีความเข้า ใจต่ อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึน้ แก่นักท่องเทีย่ ว ในปจั จุบนั ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมส่งผลทาให้วถิ ชี วี ติ บางส่วนของ
ชาวกะเหรีย่ งเปลีย่ นแปลงไป การท่องเทีย่ วจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญทีจ่ ะช่วยอนุ รกั ษ์ความเป็ นเอกลักษณ์และทาให้ เกิด
การพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น คือเมื่อมีการท่องเทีย่ วเกิดขึน้ คนในชุมชนก็จะเห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของชุมชนมากขึน้ การท่องเทีย่ วจึงก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษา ฟื้นฟูและอนุรกั ษ์
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จากความสาคัญข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นเพื่อให้
การท่องเทีย่ วเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเทีย่ วให้เกิดการอนุ รกั ษ์และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหรีย่ งให้คงอยู่ และเห็นความสาคัญของทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วเพื่อให้เกิดเป็ น
การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นภายในชุมชนกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้างต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่และประวัตขิ องชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง
2. เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่าของชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นให้กบั ชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา: ในการศึกษาครัง้ นี้ ต้องการศึกษาในด้าน 1) การตัง้ ถิน่ ฐานของชาวกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง
2) การศึกษาวิถชี วี ติ ของชาวกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง 3) การศึกษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีทส่ี าคัญของชาว
กะเหรีย่ ง และ 4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นหมู่บา้ นกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง
2. ขอบเขตทางด้านพืน้ ที:่ หมู่บา้ นกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง ตาบลยางน้ ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี
3. ขอบเขตด้านประชากร: ชาวกะเหรีย่ งทีอ่ าศัยอยู่ในตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรแี ละผูน้ าท้องถิน่

ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากการวิ จยั
1. เกิดการเรียนรูว้ ถี ชี วี ติ ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวกะเหรีย่ ง
2. คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีของชาวกะเหรีย่ ง
3. ได้แนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นในชุมชนกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาชุมชนกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น จุดมุ่งหมายในการศึกษาของผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารวิจยั ตามตารางดังนี้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ แ ล ะ
ป ร ะ วั ติ ข อ ง ช า ว
กะเหรี่ยงหมู่บ้านลิ้น
ช้าง
2.
เพื่ อ ศึ ก ษา
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ที่
ทรงคุ ณ ค่ า ของชาว
กะเหรี่ยงหมู่บ้านลิ้น
ช้าง
3. เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยว
ของชาวกะเหรี่ ย ง
หมู่บา้ นลิน้ ช้าง

ประชากร

- นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ยางน้ากลัดเหนือ –
ใต้
- ผูน้ าชุมชน
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- ประชากรในพืน้ ที่

เครือ่ งมือที่ใช้ใน
การศึกษา
- การสัมภาษณ์

- การสัมภาษณ์

- การสัมภาษณ์
- ระดมสมอง
- สั ม ภ าษ ณ์ กลุ่ ม
ย่อย

การวิ เคราะห์

ผลการศึกษา
ท ร า บ วิ ถี ชี วิ ต ค ว า ม
เป็ นอยู่และประวัติการตัง้
ถิ่นฐานของชาวกะเหรี่ยง
ลิน้ ช้าง

ท รา บ ศิ ล ป วั ฒ น ธ รร ม
การวิเคราะห์เชิง ขนบธรรมเนียมประเพณี
เนื้อหา
ที่ ท ร ง คุ ณ ค่ า ข อ ง ช า ว
Content Analysis. กะเหรีย่ ง
ไ ด้ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
หมู่บา้ นลิน้ ช้าง

ผลการศึกษา
แนวทางการพัฒนาชุมชนกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ได้ผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1. เพื่อศึกษาวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่และประวัตขิ องชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิ้นช้าง พบว่า
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง ตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีเป็ นชนกลุ่ม
น้อยทีอ่ พยพมาจากสหภาพพม่า ตัง้ ถิน่ ฐานอยู่บริเวณเขื่อนแม่ประจันต์ พืน้ ทีข่ องหมู่บา้ นโดยทัวไปเป็
่
นทีร่ าบหุบเขา
และอยู่ใกล้แหล่งน้ า ชาวกะเหรีย่ งมีความเป็ นอยู่ทเ่ี รียบง่าย รักอิสระ ชอบอยู่ตามธรรมชาติท่เี ป็ นป่าเขา สภาพสังคม
ของชาวกะเหรีย่ งจะเป็ นสังคมเกษตรกรรมทีส่ บื ทอดมาตัง้ แต่อดีต สภาพชุมชนเป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็กประมาณ 20 – 30
หลังคาเรือน ภาษาที่ใช้เป็ นภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย ลักษณะของบ้านมีทงั ้ บ้านกะเหรี่ยงที่เป็ นบ้านไม้และบ้าน
สมัยใหญ่ทส่ี ร้างด้วยปูน สภาพเศรษฐกิจของชาวกะเหรี่ยงหมู่บา้ นลิ้นช้างจะนิยมทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าวไร่
ปลูกพริกกะเหรีย่ ง ปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น ส่วนสัตว์ทเ่ี ลีย้ งจะมีววั หมู ไก่ โดยเฉพาะไก่และหมู เลีย้ งไว้เพื่อใช้
ในพิธีกรรมต่าง ๆ สาหรับการแต่ งกาย ชุดที่ใส่เป็ นชุดตามยุคสมัยแต่ในประเพณีท่สี าคัญ ๆ ต้องแต่งกายด้วยชุด
กะเหรี่ยงที่ทาจากผ้าทอมือของชาวกะเหรีย่ งเอง เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวติ ประจาวันจะทาขึน้ เองโดยจะทาจากวัสดุ
ธรรมชาติ ชาวกะเหรีย่ งส่วนใหญ่นบั ถือภูตผี แต่ปจั จุบนั นับถือศาสนาพุทธและสิง่ ศักดิสิ์ ทธ์ต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ภายในหมู่บา้ น
เป็ นการนับถือผีและศาสนาพุทธรวมกัน มีประเพณีทส่ี าคัญ คือ ประเพณีกนิ ข้าวห่อและประเพณีเวียนศาลา ภายใน
หมู่บ้า นมีสถานที่ท่องเที่ย วที่น่ าสนใจคือ น้ า ตกแม่ กระดังลา เป็ นน้ า ตกขนาดเล็ก มีความสูง ประมาณ 3 ชัน้ มี
ทัศนียภาพทีง่ ดงามและมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีน้าตลอดทัง้ ปี
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2. เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทท่ี รงคุณค่าของชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้าง
พบว่า ชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้ ช้างมีประเพณีทส่ี าคัญอยู่ 2 ประเพณีคอื
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2.1 ประเพณีขา้ วห่อกะเหรีย่ ง เป็ นประเพณีเรียกขวัญของชาวกะเหรี่ยง เป็ นประเพณีทส่ี าคัญทีต่ ้องจัดขึน้ ทุก
ปี โดยจะจัดในเดือนเก้าของไทย (ประมาณเดือนสิงหาคม) โดยจะมีเวลาเตรียมความพร้อม 4 วัน ได้แก่ 1) วันเตรียม
เป็ นวันทีจ่ ดั เตรียมวัตถุดบิ ในการทาข้าวห่อได้แก่ ใบผาก ตอกไม้ไผ่ ใช้ห่อข้าว ข้าวเหนียว น้ าตาล มะพร้าว ใช้ทาข้าว
ห่อและทาน้าจิม้ 2) วันห่อข้าว เป็ นวันทีแ่ ต่ละครอบครัวจะห่อข้าวของตัวเอง 3) วันต้มข้าว ชาวกะเหรีย่ งจะนาข้าวห่อที่
ได้มาต้มให้สุก และ 4) วันกินข้าวห่อ ก่อนพระอาทิตย์ขน้ึ ชาวบ้านจะตีหรือเคาะไม้เพื่อเป็ นการเรียกขวัญ ในพิธเี ชิญ
ขวัญแต่ละบ้านจะเตรียมกระบุงใส่เครื่องประกอบพิธี ซึง่ ของเหล่านัน้ จะมีความหมายเป็ นมงคลทัง้ สิน้ จะสะท้อนให้เห็น
วิถชี วี ติ ทีผ่ กู ติดกับการเกษตร มีกล้วยน้าว้า หมายถึงความรักใคร่ปรองดอง ข้าวห่อกะเหรีย่ งหมายถึงความกลมเกลียว
เหนียวแน่น ข้าวปากหม้อหมายถึงความบริสทุ ธิอุ์ ดมสมบูรณ์ ด้ายแดงหมายถึงอายุมนขวั
ั ่ ญยืน เทียนหนึ่งเล่มหมายถึง
การยึดมันในพระพุ
่
ทธศาสนา และเครื่องประดับหมายถึงความมังคั
่ ง่ เมื่อสิ้นสุดพิธีผู้เฒ่าผู้แก่จะผูกด้ายแดงให้แก่
สมาชิกในบ้านทุกคน เพื่อปดั เปา่ สิง่ ชัวร้
่ าย ให้ลกู หลานปราศจากโรคภัย นอกจากจะเป็ นประเพณีเรียกขวัญแล้วยังเป็ น
การกลับมาบ้านเพื่อเยีย่ มเยือนญาติพน่ี ้อง เยีย่ มเพื่อนบ้าน เพราะลูกหลานทีเ่ ดินทางไปเรียน หรือทางานต่างถิน่ จะได้
กลับมาร่วมงานด้วย เพื่อรับขวัญ ผูกข้อไม้ขอ้ มือ และแบ่งข้าวห่อให้กนั และกัน แบ่งปนั ข้าวห่อให้เพื่อนบ้านต่างถิน่ เพื่อ
ความเป็ นสิรมิ งคล เป็ นการผูกมิตร ผูกไมตรีอกี ด้วย
2.2 ประเพณีเวียนศาลา เป็ นประเพณีทส่ี บื ทอดกันมาเป็ นเวลานานตัง้ แต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปจั จุบนั นิยม
จัดขึน้ ในวันแรมเดือน 5 และเดือน 11 ของทุก ๆ ปี นับว่าเป็ นงานประจาปี อย่างหนึ่งของหมู่บา้ น ประเพณีเวียนศาลา
จัดขึน้ เพื่อขอพรจากสิง่ ศักดิสิ์ ทธิทั์ ง้ หลายให้ตวั เอง ให้ครอบครัวและหมู่บา้ นอยู่เย็นเป็ นสุข ทามาหากินคล่อง ไม่ตดิ ขัด
ไม่เจ็บปว่ ย เป็ นการทาบุญเพื่อเกิดความเป็ นมงคลแก่หมู่บา้ น การจัดงานประเพณีเวียนศาลาจะจัดขึน้ สองครัง้ ต่อปี คือ
การจัดประเพณีเวียนศาลาเดือน 5 ก่อนวันงาน ชาวบ้านจะช่วยกันจัดสถานที่ ได้แก่ ศาลาประจาหมู่บา้ น และบริเวณที่
ประกอบพิธี บริเวณโดยรอบ เมื่อถึงวันงานในตอนเช้าจะก่อกองทราย โดยนาทรายมาก่อเป็ นรูปเจดีย์ จากนัน้ จะนาช่อ
ดอกไม้ทท่ี าจากการเอาดอกไม้มาจัดตกแต่งกับก้านมะพร้าวทีต่ กแต่งสวยงามแล้วมาปกั ไว้ตรงกลางเจดียท์ ราย ดอกไม้
ทีใ่ ช้จะเป็ นดอกไม้ทห่ี าได้ตามท้องถิน่ เช่น ดอกรัก ดอกลันทม
่
ดอกดาวเรือง เป็ นต้น เมื่อเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกัน
กลับบ้าน เมื่อถึงเวลากลางคืน เวลาประมาณ 20.00 น. ชาวบ้านจะมาเวียนศาลา โดยจะน้ าดอกไม้และธูปจานวน 7
ดอกมาด้วย เพื่อนาไปปกั ตามสถานทีส่ าคัญ ๆ ต่าง ๆ ได้แก่ 1) เจดียท์ รายทีเ่ ราก่อขึน้ 2) เสาหงส์ 3) ต้นโพธิประจ
์ า
หมู่บา้ น 4) ใต้ระฆัง 5) โคนเสา 6) บนศาลา และ 7) เจดียป์ ระจาหมู่บา้ น ในการเวียนศาลาจะมีผนู้ าหมู่บา้ นจานวน 3
คนเป็ นผูน้ าในการทาพิธเี วียนศาลา โดยผูน้ าทัง้ สามจะเตรียมขันใส่น้ า มีเทียนปกั ทัง้ 3 ใบ เดินนาชาวบ้านเวียนรอบ
ศาลา ในขณะการเวียนศาลาผูน้ าชาวบ้านจะปดั เปา่ สิง่ ไม่ดอี อกจากหมู่บา้ น เมื่อเวียนครบ 3 รอบ ทุกคนจะนาธูปไปปกั
ตามจุดต่าง ๆ จากนัน้ จะขอพรสิง่ ศักสิทธิ ์ เมื่อเสร็จพิธเี วียนศาลาแล้วจะมีงานรื่นเริงต่อ ได้แก่ การราวง เป็ นต้น ส่วน
การเวียนศาลาเดือน 11 งานจะเริม่ ตอนเย็น จะมีการทาช่อดอกไม้โดยนาดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกรัก ดอกดาวเรือง
ดอกบานไม่รโู้ รย หรือดอกไม้อ่นื ๆ ทีห่ าได้ตามท้องถิน่ มาร้อยด้วยด้ายหรือเชือกให้เป็ นช่อยาว ๆ นามาผูกติดกับไม้ไผ่
ทาขึน้ หลายอัน เป็ นพุ่มประธาน จากนัน้ ผูน้ าหมู่บา้ นและบุคคลสาคัญในหมู่บา้ น เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมทัง้ วงมโหรี จะ
เริม่ เดินจากบ้านผูน้ าหมู่บา้ น แห่ไปตามบ้านต่าง ๆ รอบ ๆ หมู่บา้ น เพื่อเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมแห่ดว้ ย ชาวบ้านแต่
ละบ้านจะเตรียมน้ าขมิ้นไว้ ซึ่งถือว่าเป็ นน้ าศักสิทธิ ์ เป็ นน้ ามงคล ใช้ขบั ไล่สงิ่ ไม่ดีและทาให้สะอาด ชาวบ้านที่เป็ น
เจ้าของบ้านจะนาน้ าขมิ้นพรมที่พุ่ มดอกไม้ พร้อมทัง้ เตรียมพุ่มเข้าร่วมแห่ด้วย เมื่อครบทุกบ้านก็จะไปที่ศาลากลาง
ั
หมู่บา้ น ลานพิธี ชาวบ้านจะนาพุ่มดอกไม้ไปปกรอบเจดี
ยก์ เ็ สร็จพิธี ในเวลา 20.00 น. ชาวบ้านจะมาพร้อมกันทีล่ านพิธี
แต่งกายชุดกะเหรีย่ ง ผูน้ าหมู่บา้ นพร้อมด้วยชาวบ้านจะนาดอกไม้ ธูป เทียน นาไปเวียนศาลาโดยเวียน 3 รอบ คล้าย
กับการเวียนเทียนในวันสาคัญต่าง ๆ ของศาสนาพุทธ เมื่อครบสามรอบแล้วก็จะมีงานรื่นเริง
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ประเพณีเวียนศาลา

ประเพณีขา้ วห่อกะเหรีย่ ง

ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นให้กบั ชาวกะเหรีย่ งหมู่บา้ นลิน้
ช้าง พบว่า นักท่องเที่ยวที่เ ดินทางเข้า มาเที่ยวในหมู่บ้า นกะเหรี่ยงลิ้นช้างเข้ามาเพื่อสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและเข้ามาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวกะเหรีย่ ง หมู่บา้ นกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง
เป็ นแหล่งชุมชนทีน่ ่าศึกษา คือ มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของหมู่บา้ น วิถชี วี ติ และประเพณีทค่ี วรค่าแก่การศึกษา ใน
ด้านการจัดการการท่องเทีย่ วคนในชุมชนมีการอนุรกั ษ์และรักษาสภาพแวดล้อมโดยการปลูกปา่ เพิม่ ไม่ตดั ไม้ทาลายปา่
และช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้สมบูรณ์ การท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ ในด้านสิง่ อานวยความ
สะดวก การคมนาคมค่อนข้างลาบากเนื่องจากทางเข้าหมู่บา้ นเป็ นถนนลูกรังยังไม่ได้รบั การพัฒนา แต่สาธารณูปโภคมี
ความสะดวกระดับพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยมีคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนด้วยกันเอง ในการจัดการ
ท่องเทีย่ วให้ยงยื
ั ่ น ควรได้รบั ความร่วมมือจากคนในชุมชน ควรมีการพูดคุยปรึกษาร่วมกันเพื่อหาทางพัฒนา สาหรับ
การรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่นัน้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่มากนัก และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเป็ น
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และผู้ท่ตี ้องการศึกษาหาความรู้เชิงวัฒนธรรม
ดัง นัน้ จะไม่ ท าลายทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ยวและภายในชุ มชนมีทรัพ ยากรธรรมชาติท่สี มบูรณ์ จึงสามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ วได้ในระยะยาวและสามารถพัฒนาเป็ นการท่องเทีย่ วยังยื
่ นได้

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนกะเหรีย่ งลิน้ ช้าง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ นพบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงลิ้นช้างสามารถพัฒนาเป็ น แหล่งท่ องเที่ยวอย่า งยังยื
่ นได้โ ดยจะต้อ งอาศัยความเป็ น
เอกลักษณ์ดงั ้ เดิมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประวัตคิ วามเป็ นมา วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ และ
แหล่งท่องเที่ยว ทัง้ แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงที่มคี วามน่ าสนใจ สิง่ อานวยความสะดวกภายใน
หมู่บา้ นมีความสะดวกขัน้ พื้นฐาน ทางสาธารณู ปโภคเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้
การจัดการท่องเทีย่ วจะต้องอยู่ภายใต้การวางแผนและได้รบั ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ต้องอาศัยความจริงใจจากคน
ในพืน้ ที่ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนเอง ต้องมีการสร้างจิตสานึกทีด่ ี สิง่ ทีต่ ้องพัฒนาคือต้อง
สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชน บุคลากรของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ชาวบ้าน เกีย่ วกับการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ให้มี
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีแผนพัฒนาบุคลากรในชุมชนที่เหมาะสม ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยพัฒนาบุคลากรได้จาก
การศึกษาดูงานตามหน่ วยงานต่ าง ๆ การเข้าอบรมและขอความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น จัดตัง้
คณะกรรมการดาเนินงานให้ชดั เจน ต้องสร้างจิตสานึกรักษ์ทอ้ งถิน่ และปลูกฝงั เกีย่ วกับคุณค่าของวัฒนธรรม เอกลักษณ์
ของท้องถิน่ การได้รบั ความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็ นอย่างดีจะเป็ นแนวทางสู่ความสาเร็จทีย่ งยื
ั ่ น นอกจากนี้ ในการ
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พัฒนาด้านต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับการฟื้นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่เกิดปญั หาต่อสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีและสังคม
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Abstract
The qualitative research found that consumer behavior and size of products are two factors which
influence buyers’ decision to purchase gardening plants and trees on Rangsit-Nakhonnayok Road. The
quantitative research was used for analyzing data obtained from buyers and sellers of gardening products.
The population of study is the buyers and sellers on Rangsit-Nakhonnayok Road and in attached area of
Thanyaburi, Pathumthani and Ongkharak, Nakhonnayok. The data was collected during the period of
December 2012 to January 2013.
As for this research, there were 384 samples using statistical data analysis percentage, means and
two-way ANOVA. The study found that consumer behavior factor was divided into 3 categories, namely 1)
buying products on display in shops located along the roadsides, 2) buying products on display at the
distribution centers or shops with car parks, 3) buying products based on their conveniences. Meanwhile, the
size of product factor was also divided into 3 categories, namely 1) Small-sized product that could be
uploaded into personal/ passenger car, 2) Medium-sized product that could be uploaded onto small pickup
truck, 3) Large-sized product that could be uploaded in to large six-wheel and up truck. As for the
decisions-making to buy products, it was found that decision made to buy them was at the highest level when
compared to the decision level to buy them that was divided by consumer behavior factor was not
statistically significant differences. When compared to the decision level to purchase them categorized by
size of products, it showed that the level was statistically significant in differences of the 0.01. Meanwhile,
both consumer behavior and size of product had jointly resulted in the level of decision-making to buy flowers
and plants on the Rangsit-Nakhonnayok roadsides and their differences were no statically significance.
Key words : Consumer behavior, product size, buying decision, gardening plants and trees
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Background

On Rangsit-Nakhonnayok Road, one may see a huge range and large number of gardening plants
and trees which are displayed for sale on the roadsides. Most of plant sellers and shops are located at Klong
15 area which includes Klongs 14, 15 and 16 villages in Tambon Klongyai, Tambon Bungsarn, Tambon
Potan, and Tambon Bang Plakod, Ongkharak District, Nakhon Nayok province. [1]
Klong 15 village is one of the most famous places that trade the huge collection and variety of
flowering and gardening plants and trees. There are family sellers as well as wholesalers and product
distribution market. The most outstanding of Klong 15 village, it has various flowers and plants grown up
there as the collection sources with small flowering plants and ornamental varieties. It is also the large
breeding area for covering crop, bush, foliage plant, foliage plant, plants, seasonal plant/herbaceous plant/
biennial plant, bonsai, backyard garden, and so on. [1]
However, some of the big trees could be available on sale as the Klong 15 growers mostly have
their own lands, so they could breed, cultivate them for sale in the large number. A main problem, it is lack
of revolving funds for operators, growers to invest planting especially for some big trees around there.
Therefore, the customers would mostly buy them from other flower and plant breeding centers at Ban
Dongbang, Prachin Buri province, and from Ban Cha-om, Kaengkoi, Saraburi province. [2]
The flower and plant centers at Klong 15 village has strengths and opportunities for the bright
prospect, resulting in strengthening communities and their resources, getting ready for human resources
development, knowledge, flowers and plants breeding and extension, and natural resource development.
There, it is located near water resources, which is rich and fertile, abundant with plants and bio-diversity,
popularity, and well-known places among customers. [1]
Klong 15 village has a location advantage as it is not far from main market places that sell
gardening plants and trees in Bangkok, Prathumthani, Nonthaburi provinces. It is very convenient in terms of
logistics, transportation and networks. [2]
The regular customers are mainly from real estate businessmen, land and house developers, and
general customers to buy the products for their modern and traditional housing styles and garden decoration
which created more job opportunities for the Kong 15 villagers. This is a factor that can lead to be a stronger
self-reliant community. At present, the sale and distribution of flowers and ornamental plants at the Klong
15 village is raised as one of the One Tambon One Product campaign of Nakhon Nayok that could further
develop it as one of the strong, sustainable and self-reliance community. [2]
The researcher chose to study the consumer behavior and size of product as affecting the buying
decision of the gardening plants and trees for sale on Rangsit- Nakhonnayok Road. This is important flower
and ornamental plant source which the researcher would like to use it to further study factors that influence
customers and consumer activity. In addition, this study may be useful for the development of the village in
term of strengthening, sustainable and self-reliant community bringing in increasing incomes with more
value-added products from selling and marketing of the flowers and ornamental plants at Klong 15 village.
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Objectives of the research

1. to study the consumer behavior and product size of gardening plants and trees for sale on
Rangsit-Nakhon Nayok road,
2. to determine the level of buying decision of the gardening plants and trees for sale on RangsitNakhon Nayok Road,
3. to compare the level of buying decision of the gardening plants and trees for sale on RangsitNakhon Nayok Road that was categorized by consumer behavior and product size,
4. to study the consumer behavior and product size as factors affecting in the level of buying
decision of the gardening plants and trees for sale on Rangsit-Nakhon Nayok road.

Scope of the study

1. Populations and samples
The population of the study is 100,000 people who purchase the gardening plants and trees for sale on
Rangsit-Nakhon Nayok Road, in Thanyaburi district of Pathumthani and Ongkharak district of Nakhon Nayok,
during the period of December 2012 to January 2013.
The sample is the people who purchase the gardening plants and trees for sale on Rangsit-Nakhon
Nayok road in Thanyaburi District, Pathumthani province and in Ongkhrak District, Nakhon Nayok province.
For this qualitative research, there were a total of 17 people mainly provided main data for this quantitative
research. The number of samples obtained from using tabulate values of Krejcie & Morgan method is 384
people using location as basic criteria.
2. Variables
2.1 Two independent variables are consumer behavior and product size
2.1.1 Consumer behavior
1) buying products from shops on the roadside or street
2) buying products from shops with car parks
3) buying products based on their conveniences
2.1.2 Product size
1) small-size of trucks using as passenger cars
2) medium trees loadable in a pick-up truck,
3) large-size of truck, six-wheel drive truck or more than 6 wheels
2.2 The dependent variable
The decision-making in buying flowers and ornamental plants on the Rangsit - Nakhonnayok
road, including the seven aspects like price, sales promotion, exhibition/display, products, personnel who
gives service, process of giving services and facilities
3. The statistical parameters used in this quantitative study are percentage, mean and two-way
analysis of variance.
4. The period of study is from December 2021 to January 2013
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Methodology

This study is an integrated research consisting of both qualitative and quantitative studies conducted
for the two steps as follow:
Step 1 Studying about consumer behavior and size of flowers and ornamental plants or products factors on
sale on Rangsit - Nakhon Nayok road
As for this processing step, it was the qualitative research studies conducted with 20 nursery or
garden owners, vendors, sellers of the products, growers, and some of those who sell the products from
large – scaled products , medium-scaled, and to small scale products there on the road. These people
provided useful data to the researcher. In particularly, about 10 people provided mainly the data for the
researcher who studied about them at the Klong 15 village on Rangsit Nakhonnayok road. Moreover, there
were about 20 of them provided data to the researcher, and 4 of them provided mainly data through in
-depth interview . The tools used in the research were unstructured interviews and analysis of data from the
triangulation theory method.
Step 2 Studying about consumer behavior and size of flowers and ornamental plants or products
factors that influence the decision- making behavior of customers with regard to buying flowers and
ornamental plants or products on the Rangist-Nakhon Nayok road. This research process consisted of the
three sub-steps that are as follows.
2.1 Studying the level of decision- making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit Nakhon Nayok road
2.2 Comparing the decision- making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon
Nayok road divided by consumer behavior and size of the products
2.3 Studying the consumer behavior and size of product that has jointly resulted in the relevant
consumer decision of the customers
At this stage, the researcher conducted a study with customers buying flowers and ornamental
plants on display and sale on Rangsit - Nakhon Nayok road in Thanyabuiri District, Pathumthani province
and Ongkharak District, Nakhon Nayok during December 2012 - January 2013.
The number of samples obtained from using the Table of Krejcie and Morgan method consisted of
384 people using consumer behavior factor as the criteria/ basis for the division. The tools used in the
research were questionnaires created with .93 reliability with the discrimination from 0.42 to 0.81 with
statistical data analysis to be brought for analyzing means and two-way analysis of variance.

Results of the study

The study result were presented by the researcher following the methodology which consisted of 4
sections as follows:
Section 1 Study about consumer behavior for flowers and ornamental plants on display and sale
on Rangsit - Nakhon Nayok Road.
Results from the analysis of the main data provided through in-depth interviews by owners,
growers, producers and distributors of large, medium and small-scaled products. It showed that consumer
behavior were divided into three groups :
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1) The buying behavior at roadside shops mostly were tourists who would like to buy things as
souvenirs
2) The buying behavior at outlet centers or shops with car parks, most of them were the tourists
and wholesalers
3) The buying behavior at their convenience most of them were visitors, tourists and those who
intended to buy souvenirs as for their home decoration
Section 2 Studying more about size of flowers and ornamental plants or products factor affecting
customers to buy them on display and sale on Rangsit - Nakhon Nayok road
Results from the analysis of the main data provided through in-depth interviews by growers,
producers, and distributors of large, medium and small-scaled products could be concluded that the
popularity of the product sizes were divided into three types:
1) Small pick-up truck or passenger/ personal car of those who intended to buy the products as
souvenir for their home decoration, as well as, tourist groups
2) Medium trucks and most of this group members intended to purchase the products for their
home decoration in Bangkok and its vicinity areas
3) Big truck with six – wheel trucks and up. In general, there were two groups of this category,
the first one, it is for those who like small plants and the other second group, the wholesalers who like to
buy the products in bulk or in the large amount for selling to their retailers and to the real estate developers
Section 3 Studying about level of the decision- making in buying flowers and ornamental plants
on Rangsit - Nakhon Nayok road
The overall level of decision-making affecting consumers to buy them was at the most/ highest.
When considering this at each side, it was found that the process of giving services results in making
decision level to buy them was at the highest and runner- up level was the product side and
personnel who gives services respectively as shown in Table 1.
Table 1 the level of decision-making to buy flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon Nayok road.
List of aspects
Means
S.D.
Level of decision-making to buy
Price
4.8705
.2255
Highest Level
Sale promotion
4.8971
.1650
Highest Level
Display
4.8802
.2173
Highest Level
Product
4.9307
.1631
Highest Level
Personnel who give service
4.9186
.1896
Highest Level
Servicing Process
4.9408
.1079
Highest Level
Facilities
4.8392
.3176
Highest :Level
Overall decision-making
4.8973
.0987
Highest Level
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Section 4 Compare the consumer behavior and size of product factors affecting on customers’
decision-making in purchasing the products on Rangsit - Nakhon Nayok road.
4.1 Level of decision-making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon
Nayok road divided by consumer behavior and size of product. The details of decision level in buying the
products on the road are shown in Table 2.
Table 2: The decision –making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon Nayok road
was divided by consumer behavior and size of product.
Consumer Behavior
Size of product
Amount
Means
S.D.
Buying them from shops Small-sized pickup truck
80
4.882
.1095
on the roadsides
Medium- sized pickup truck
65
4.880
.1013
Large -sized truck
19
4.942
.0636
Total
164
4.888
.1033
Buying them from centers Small-sized pickup truck
21
4.866
.1095
or flowers shops where
Medium- sized pickup truck
41
4.891
.1010
have car parks
Large -sized truck
53
4.944
.0623
Total
115
4.911
.0920
Buying them at their
Small –seized pickup truck
41
4.889
.1009
conveniences
Medium –sized pickup truck
30
4.880
.1030
Large –sized truck
34
4.916
.0869
Total
105
4.895
.0975
Overall
Small –seized pickup truck
142
4.882
.1066
Medium- sized pickup truck
136
4.883
.1010
Large –sized truck
103
4.935
.0718
Total
384
4.897
.0987
The decision-making in buying flowers and ornamental plants on display and sale on Rangsit Nakhon Nayok Road divided by consumer behavior and size of product showed that all sizes of product
and overall consumer behaviors of three types had the highest level of decision –making in buying
products. For the large number of large products that were uploaded into the large –scaled six-wheel
truck and up have the highest level of the decision –making in buying the products.
4.2 Comparing the decision-making in purchasing flowers and ornamental plants on Rangsit Nakhon Nayok road in details as shown in Table 3-5.
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Table 3 Analysis of variance in comparison for the level of decision- making in buying flowers and
ornamental plants on Rangsit - Nakhon Nayok road divided by consumer behavior and size of product.
Variance/ Variability Form
SS.
df.
MS.
F
P
Consumer behavior
.002
2
.001
.132
.876
**
Size of product
.179
2
.089
9.585
.000
Interaction (Behavior / size)
.024
4
.006
.649
.628
Deviation
3.495
375
.009
Total
9213.450
384
*
**
p < .05 p < .01
Results of comparison on the decision-making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit
- Nakhon road divided by consumer behavior and size of product that influenced customers’ decisionmaking, according to Table 3, showed that was not statistically significance.
When it was compared to the decision of consumers to purchase products divided by consumers
behavior, according to the Table 3, this showed that the decision made to buy the products, the difference
was not statistically significance.
When it was compared to the decision of consumers to purchase products divided by size of
product, according to the Table 3, this showed that the level of the decision made to buy the products, the
difference was statistically significance at the .01 level.
Inaddition, when this was brought into for the pair test, it showed that the differences of each
packaging type affecting on the customers’ decision to purchase the products, the difference was
statistically significant at the .01 level.
By big-sized products in which the large amount that were uploaded into the large-scaled truck of the
six-wheel truck and up, it was at the highest level of decision in purchasing and also was different from the
small-sized products that were uploaded into the personal or passenger car as well as those medium-sized
pickup trucks was statistically different significance at the .01 level, and the details are as shown in Table 4.
Table 4 Test the differences of size of product affecting consumers’ decision in buying the products there
Size of product
Car
pickup truck
Large wheel truck
Means
4.8822
4.8836
4.9352
Car
4.8822
.0014
.0531**
Pickup truck
4.8836
.0516**
Large –sized truck
4.9352
**
p < .01

Research conclusion

The study results concluded that :
1. The study of consumer behavior and size of flowers and ornamental plants on display and
sale on Rangsit-Nakhon Nayok road, found that the consumer behavior had been divided into three
characteristics :
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1) The consumer’s habit is to buy the products from roadside shops
2) The consumer behavior is to buy the products from the centers or shops with the car parks
3) The consumer behavior is to buy the products based on their convenience
Meanwhile, it showed that the customers’ popularity for size of product on display and sale divided
into three types:
1) The small –sized products that can be uploaded into personal cars
2) The medium- sized products that can be uploaded into pick-up truck
3) The large –sized products that can be uploaded into large –scaled truck
In general, there were two small groups of consumers, the first group was the customers who
preferred to buy flowers and plants, and the other group was the wholesalers who preferred to buy the
large number (in bulk) of products for further distributions to retailers and housing/ real estate developers.
2. Level of decision –making in buying the products divided by consumer behavior and size of
product, showed that all sizes of products and the overall consumer behaviors of three categories had
been rated the highest level of decision to buy the products particularly which was in the large amount
and could be uploaded into the large-scaled truck.
3. Comparison of the decision–making of consumers in buying products divided by consumer
behavior, it revealed that the level of decision made to buy them there was not different.
4. Comparison of the decision-making of consumers in buying products divided by size of
product, it showed that the level of decision made to buy them, the differences was statistically significance
at the .01 level. Particularly for those large –sized products that could be uploaded into the big truck had
beenat the highest level. Besides, this was different in term of size of product, from the small –scaled
products that could uploaded into the personal car, as well as, the medium-sized products that could be
uploaded into the pickup truck. The difference was statistically significant at the .01 level.
5. Consumer behavior and size of product factors that influenced on consumers’s decisionmaking in buying the products, the difference was not statistically significance.

Discussion and Suggestions

The results of research study could be discussed as follows:
1. Consumer behavior for the decision-making in buying flowers and ornamental plants on Rangsit
- Nakhon Nayok road was not different and showed that target groups that bought the products from
shops or distribution centers were the different targeted groups, but they could be complementary or
could help each other.
2. Size of products affected to level of the decision- making in buying the products on the
road was statistically different significance at the .01 level. By the larger–sized products that could be
uploaded into the big truck, sizing up to six -wheels truck and up had the highest level to buy them. And
then, the runner –up was the small-sized products that can be uploaded onto personal car, and mediumsized products that could be uploaded into a pickup truck respectively. This indicated that there should be
promote and offered priority to buyer groups who purchase the large-scaled products that could be
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uploaded into the big (the six -wheel truck and up) truck, as well as, the small-sized products that could be
uploaded into the personal car respectively.
3. Consumer behavior and size of product did not influence on customers’ decision- making in
buying flowers and ornamental plants on Rangsit - Nakhon Nayok road showing that the decision made in
buying the products was depended on the satisfaction of the consumer. As for the suggestion for further
research utilization, both community and local administrative organization leaders should encourage and
support all the producers and growers of flowers and ornamental plants of all sizes. Particularly, they should
pay more interest or attention to the large –sized products, as well as, small-sized products that could be
uploaded into the passenger car. Moreover, the venders should be encouragede, supported and promoted to
sell more products to every target group because each group has its own good customers.
It was also suggested that, the further study should be focus about other variables that have jointly
resulted in decision-making of consumers in buying flowers and ornamental plants on Rangsit-Nakhon Nayok
road.
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ศักยภาพทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการรองรับ
การท่องเที่ยว
Potential of Bua Daeng Sea in Chiang Haew Sub-district, Kumphawapi District,
Udonthani, for its accommodation capacity for Tourism
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา คือเพื่อศึกษาศักยภาพทะเลบัว
แดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
ทะเลบัวแดงเพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,001-15,000 บาท สถานะภาพสมรส สมรส ทะเลบัวแดงมีศกั ยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ วด้าน ด้านสภาพทาง
กายภาพ ด้า นคุณ ค่าของแหล่ง ท่องเที่ยว ด้านความมีช่ือเสียงของแหล่ง ท่อ งเที่ยว ด้านข้อจํา กัดในการรองรับ
นักท่องเทีย่ ว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง และควรปรับปรุงในด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงนัน้ สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทะเลบัวแดงในด้านสิง่ อํานวยความสะดวก คือ เพิม่ จํานวนสินค้าในร้านจําหน่ ายของที่ระลึก เพิม่ จํานวน
ร้านอาหารให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ เพิม่ ถังขยะให้เพียงพอ มีถงั ขยะสําหรับแยกขยะ จัดการขยะมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ เพิม่ จํานวนห้องนํ้าห้องสุขาให้เพียงพอกับจํานวนนักท่องเทีย่ ว เพิม่ จํานวนเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อเพิม่ ความเชื่อมันและความประทั
่
บใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว เพื่อรองรับการท่องเทีย่ วต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ:
การศึกษาศักยภาพ ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว ทะเลบัวแดง

Abstract

This research study is to conduct quantitative research with the purposes of studying the potential of
Bua Daeng Sea in Chiang Haew Sub-district, Kumphawapi District, Udon Thani, for its accomodating
capacity for tourists, and of proposing guidance of developing Bua Daeng Sea for accommodating tourists.
It was found from the study that tourists traveling to Bua Daeng Sea for excursion are mostly female
aged 20-29 years, at the bachelor degree level of education, working in public services, owner business with
10,001-15,000 THB of average monthly income, and married. Bua Daeng has its most potential in convenient
access with accommodation limitation, and moderate potential in facilities. According to the analysis of the
Sea’s potential of being a tourist attraction, some developmental guidance for the tourist attraction Bua
Daeng Sea can be arrived at as follows: Increase souvenir shops to suffice the number of tourists; making
sanitary food shops adequately available; and managing waste properly, Add staff to maintain the security to
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gain the confidence and experience to the tourist, and increase the toilet for support tourism in order to
increase tourist confidence and impressions and to further accommodate tourism in the future.
Key words: Potential Study, Tourism Potential, Bua Daeng Sea

บทนํา

การท่องเทีย่ วนับเป็ นอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญสาขาหนึ่ง ซึง่ ทํารายได้เข้าประเทศเป็ นมูลค่ามหาศาล ติดต่อกันมา
เป็ นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึน้ เรื่อยๆจะเห็นจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ จาก 323.5 พันล้านบาท ในปี 2545
เป็ น 547.8 พันล้านบาท และ 592.8 พันล้านบาท ในปี 2550 และ 2553 ตามลําดับ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้ธุรกิจการ
ผลิตสินค้า และบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องขยายตัว เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึง่ ได้แก่
ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ทีพ่ กั อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตและค้าขายของทีร่ ะลึก บริการรถเช่า สถานทีจ่ อดรถ
เป็ นต้น ธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวยังคงได้รบั ความนิยม และมีการแข่งขันสูง ซึง่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและยังเป็ นกลไกที่
สําคัญ ในการกระจายรายได้และความเจริญสูภ่ ูมภิ าคอีกด้วย [1]
"หนองประจักษ์ค่เู มือง ลือเลื่องธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผา้ หมีข่ ดิ ธรรมชาติเนรมิตร
ทะเลบัวแดง" คําขวัญจังหวัดอุดรธานีได้แสดงให้เห็นถึงดินแดนทีม่ อี ารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก และมีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวทีส่ วยงามหลากหลาย และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติทส่ี าํ คัญได้แก่ ทะเลบัวแดง วนยุทยานนายูง นํ้าโสมวนอุทยานนํ้าตกธารงาม หนองประจักษ์ นํ้าตกยูงทอง
อ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็ นต้น 2) แหล่งท่องเทีย่ วประเภทประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ทีส่ าํ คัญได้แก่ อุทยานประวัตศิ าสตร์ภูพระบาท พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติบา้ นเชียง วัดป่าบ้านตาด พระ
พุทธบาทบัวบก อนุ สาวรียพ์ ระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศาลเจ้า-ปู่ย่า เป็ นต้น 3) แหล่งท่องเทีย่ วประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม ทีส่ าํ คัญได้แก่ หมู่บา้ นนาข่า งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก งานมรดกโลกบ้าน
เชียง งานประเพณีบุญบัง้ ไฟล้าน งานฉลองเจ้าปูเ่ จ้าย่า เป็ นต้น นอกจากนี้ อุดรธานียงั มีโรงแรมทีพ่ กั มากมาย และการ
คมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีสนามบิน ถือได้ว่าเป็ นจังหวัดใหญ่ทเ่ี ป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและการ
ท่องเทีย่ วของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองหานเป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภาคอีสานและใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศไทย ในแหล่งนํ้าหนอง
หานมีบวั แดงจํานวนมาก ความสวยงามของดอกบัวที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาจึงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของ
จังหวัดอุดรธานี แหล่งท่องเทีย่ วนี้คอื ทะเลบัวแดง ทะเลบัวแดง มีเอกลักษณ์ทส่ี าํ คัญคือมีดอกบัวแดงผลิดอกเต็มท้องนํ้า
หนองหานประมาณ 2,000 กว่าไร่ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึง่ มีจํานวน
มากจะงอกงามโผล่จากนํ้าขึน้ มา โดยเริม่ จากเดือนตุลาคม บัวเริม่ แตกใบและเริม่ ออกดอกตูมและบานเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ
บัวจะออกดอกมีปริมาณมากทีส่ ดุ ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัว
ส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเทีย่ ง นักท่องเที่ยวมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องนํ้ าสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่
เปรียบไม่ได้ จึงเป็ นทีม่ าของคําว่าทะเลบัวแดง และยังเป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุป์ ลา พันธุน์ ก
และพืชนํ้าจํานวนมาก แต่เนื่องจากเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ วยงามกําลังได้รบั ความนิยมทําให้มนี ักท่องเทีย่ วเดินทาง
ไปเทีย่ วเป็ นจํานวนมากพบว่ามีจํานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาทะเลบัวแดงตัง้ แต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 จํานวนนักท่องเทีย่ วทีล่ งเรือชมทะเลบัวแดงถึง 120,000 คน แต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 จํานวนนักท่องเทีย่ วทีล่ งเรือชมทะเลบัวแดงนัน้ ลดลงเหลือ 42,000 คน [2]
ในช่วงปี ทผ่ี ่านมาภาคอีสานเกิดภัยแล้งทางธรรมชาติครัง้ ยิง่ ใหญ่ ทําให้หลายจังหวัด ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคและบริโภค ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นเท่านัน้ แหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติในพืน้ ที่
ต่าง ๆ ก็ได้รบั ความเสียหายเช่นเดียวกัน ซึง่ ทะเลบัวแดงก็ได้รบั ผลกระทบจากความเสียหายนี้ดว้ ยเช่นกัน ดอกบ้วทีอ่ ยู่
ในทะเลบัวแดงขาดนํ้าในการดํารงชีวติ ทําให้ดอกบัวเหีย่ วแห้งและตายไปในทีส่ ดุ เมื่อปริมาณดอกบัวในทะเลบัวแดงลด
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น้อยลง จึงเป็ นเหตุทาํ ให้แหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดงไม่สามารถให้บริการแก่นักท่องเทีย่ วหรือผูท้ ต่ี ้องการเข้ามาศึกษา
เยีย่ มชมได้ได้เท่าที่ควร ทําให้นักท่องเทีย่ วขาดความเชื่อมันไม่
่ มาเยือน ณ ทะเลบัวแดง จึงทําให้ในช่วงปี ท่ผี ่านมา
จํานวนนักท่องเทีย่ วลดน้อยลงเป็ นอย่างมาก
การดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง สิง่ ทีส่ าํ คัญไม่ใช่แค่ความสวยงาม ความเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ความพร้อมด้านคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว ความสะดวกในการเข้าถึง สิง่
อํานวยความสะดวก สภาพทางกายภาพ ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และความมีช่อื เสียงของแหล่งท่องเทีย่ ว
ล้วนเป็ นสิง่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของทะเลบัวแดง เพื่อเผยแพร่
แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติของจังหวัดอุดรธานีให้เป็ นทีร่ จู้ กั แก่นกั ท่องเทีย่ วและบุคคลทัวไปและเพื
่
่อให้นักท่องเทีย่ ว
เกิดความเชื่อมันและประทั
่
บใจในแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง นอกจากนี้ผลจากการศึกษาสามารถนํามาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ให้เป็ นประโยชน์แก่
องค์กรหน่วยงาน รวมถึงผูป้ ระกอบการในการนําข้อมูลไปศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาศักยภาพ ทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุม ภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการรองรับ
นักท่องเทีย่ ว
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดงเพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว
กรอบแนวคิ ด
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่อง “ศักยภาพทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ใน
การรองรับการท่องเทีย่ ว” โดยใช้ทฤษฎีและแนวความคิดของ วิวฒ
ั น์ชยั บุญยภักดิ ์ [3] ดังนี้

นักท่องเทีย่ ว

ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ตัวชี้วดั ศักยภาพทะเลบัวแดง
-คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว
-ความสะดวกในการเข้าถึง
-สิง่ อํานวยความสะดวก
-สภาพทางกายภาพ
-ข้อจํากัดในการรองรับ
นักท่องเทีย่ ว
-ความมีช่อื เสียงของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว
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แนวทางในการ
พัฒนาทะเลบัวแดง

วิ ธีวิทยาการวิ จยั

การศึกษา ศักยภาพทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีในการรองรับการท่องเทีย่ ว
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้วิธีวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ น เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้ นศักยภาพการ
ท่องเที่ยวด้านคุณค่า ของแหล่งท่อ งเที่ยว ความสะดวกในการเข้า ถึง สิง่ อํานวยความสะดวก สภาพทางกายภาพ
ข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และความมีช่อื เสียงของแหล่งท่องเทีย่ ว
ลักษณะของข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ วจํานวน 3 ท่าน โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากงานวิจยั เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ เอกสาร
จากหน่วยงานท่องเทีย่ ว และอินเตอร์เน็ต
ประชากร
ในการศึกษาครัง้ นี้ ประชากร คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มตัวอย่าง
ในการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ด้วยการแจกแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 3 ท่านและ
นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 คน
กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณหากลุ่มตัวอย่าง Taro Yamane [5] จากจํานวนนักท่องเทีย่ ว 42,000 คน [4] ดังนี้
วัตถุประสงค์

ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ไทยที่ เ ดิ น ทางมา
เที่ย วทะเลบัว แดง
จํานวน 400 คน
และผู้เ ชี่ย วชาญ 3
ท่าน

เครือ่ งมือที่ใช้
ในการศึกษา
แบบสอบถาม

การวิ เคราะห์

ผลการศึกษา

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ท ร า บ ถึ ง
ศั ก ย ภ า พ ใ น
ก า ร ร อ ง รั บ
นักท่องเทีย่ ว

2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
ในการพัฒนาทะเลบัวแดง ไทยที่ เ ดิ น ทางมา
เพื่อรองรับการท่องเทีย่ ว เที่ย วทะเลบัว แดง
จํานวน 400 คน
และผู้เ ชี่ย วชาญ 3
ท่าน

แบบสอบถาม

สถิตพิ รรณนา

ท ร า บ ถึ ง
แนวทางใน
ก า ร พั ฒ น า
ทะเลบัวแดง

1. เพื่อศึก ษาศักยภาพ
ทะเลบัว แดง ตํ า บลเชีย ง
แ ห ว อํ า เ ภ อ กุ ม ภ ว า ปี
จัง หวัด อุ ด รธานี ในการ
รองรับนักท่องเทีย่ ว
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถามทีผ่ ู้วจิ ยั สร้างขึน้ เอง โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด เป็ นแบบกําหนดคําตอบไว้โดยเรียบร้อย
หรือให้คาํ ตอบจากรายการทีก่ าํ หนดไว้ให้นักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 ชุด โดยแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
ดําเนินการนําแบบสอบถามไปยังแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง เพื่อขอความร่วมมือให้นักท่องเทีย่ วชาวไทยที่
เดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดง 400 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ วจํานวน 3 ท่านตอบแบบสอบถาม ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทัง้ 3 ท่านประกอบด้วย
1. ผอ.อัจฉพรรณ บุญเจริญ ผูอ้ าํ นวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
2. คุ ณ กนกวรรณ ดุ ง ศรีแ ก้ว เจ้ า หน้ า ที่ก ารท่ อ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย สํา นัก งานจัง หวัด อุ ด รธานี ผู้
ประสานงานแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง
3. คุณ ทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วจังหวัดอุดรธานี
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้อาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ค่าสถิตทิ างสังคมศาสตร์
ช่วยในการคํานวณประมวลผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยการใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด สําหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การกระจายร้อยละ และแจกแจงความถี่
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด สําหรับสถิตทิ ่ใี ช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

การศึกษาศัก ยภาพทะเลบัว แดง ตํ าบลเชียงแหว อําเภอกุ มภวาปี จังหวัดอุ ดรธานี ในการรองรับการ
ท่องเทีย่ ว ผูศ้ กึ ษามุ่งศึกษาศักยภาพทะเลบัวแดงในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ วทะเลบัวแดง เพื่อรองรับการท่องเทีย่ วต่อไปในอนาคต
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วทะเลบัวแดงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท สถานะภาพสมรส คือสมรส ทะเล
บัวแดงมีศกั ยภาพในด้าน ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความมีช่อื เสียงของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทีย่ ว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง และควรปรับปรุงในด้านสิง่ อํานวย
ความสะดวก
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ด้านนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า
ตัวชี้วดั ศักยภาพทะเลบัวแดง
1. ด้านสภาพทางกายภาพ
1.1 ทะเลบัวแดงมีอากาศบริสทุ ธิ ์
1.2 ทะเลบัวแดงมีสภาพแวดล้อมทีส่ วยงามเหมาะแก่
การท่องเทีย่ ว
1.3 ทะเลบัวแดงมีระบบนิเวศทีอ่ ุดมสมบูรณ์
ภาพรวม
2. ด้านความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
2.1 ทะเลบัวแดงมีความน่าประทับใจ
2.2 ทะเลบัวแดงเป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ ว
ภาพรวม
3. ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
3.1 มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาชมได้ยาก
3.2 ความสวยงามของทะเลบัวแดง
3.3 มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
ภาพรวม
4. ด้านข้อจํากัดในการรองรับ
4.1 มีก ารกํ า หนดช่ ว งเวลาในการเข้า ชมทะเลบัว
เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
4.2 มีการจัดแบ่งเขตพื้นที่ทะเลบัวแดงเหมาะสมกับ
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ภาพรวม
5. ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
5.1 มีเส้นทางการเข้าชมภายในทะเลบัวแดง
5.2 มีป้ายบอกทางมายังทะเลบัวแดงชัดเจน
5.3 เส้นทางการเข้าถึงสะดวกสบายเข้าถึงทะเลบัวแดง
ง่าย
ภาพรวม
6. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
6.1 มีเรือนําเทีย่ วทีม่ าตรฐาน
6.2 มีทจ่ี อดรถทีเ่ พียงพอ
6.3 ความพร้อมด้านสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานไฟฟ้า
ประปา โทรคมนาคม
6.4 มีหอ้ งนํ้าห้อง/สุขาทีเ่ พียงพอ
6.5 มีท่าเรือทีก่ ว้างขวาง สามารถรองรับนักท่องเทีย่ ว
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ค่าเฉลี่ย

ระดับศักยภาพ

4.60
4.56

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.52
4.56

มากทีส่ ดุ
มากที่สุด

4.40
3.69
4.40

มากทีส่ ดุ
มาก
มากที่สุด

4.45
4.42
4.40
4.26

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากที่สุด

3.99

มาก

3.66

มาก

3.83

มาก

4.04
3.81
3.46

มาก
มาก
มาก

3.77

มาก

3.19
3.04
2.91

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.87
2.81

ปานกลาง
ปานกลาง

ตัวชี้วดั ศักยภาพทะเลบัวแดง

ค่าเฉลี่ย

ระดับศักยภาพ

6.6 มีจํานวนเจ้าหน้ าที่เพียงพอกับการรักษาความ
ปลอดภัย
6.7 มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ นระบบ มีถงั ขยะที่
เพียงพอ
6.8 มีจาํ นวนร้านอาหารทีเ่ พียงพอ และถูกสุขลักษณะ
6.9 มีสนิ ค้าในร้านจําหน่ายของทีร่ ะลึกทีเ่ พียงพอ
ภาพรวม

2.64

ปานกลาง

2.55

น้อย

2.54
2.53
2.79

น้อย
น้อย
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

ระดับศักยภาพ

4.59
4.54

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.50
4.54

มากทีส่ ดุ
มากที่สุด

5.00
4.67
2.67
4.11

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
ปานกลาง
มาก

4.00
4.00
4.00

มาก
มาก
มาก

3.67

มาก

2.67

ปานกลาง

3.17

ปานกลาง

3.33

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

ได้

ด้านผูเ้ ชี่ยงชาญ
จากการศึกษาพบว่า
ตัวชี้วดั ศักยภาพทะเลบัวแดง
1. ด้านสภาพทางกายภาพ
1.1 ทะเลบัวแดงมีอากาศบริสทุ ธิ ์
1.2 ทะเลบัวแดงมีสภาพแวดล้อมทีส่ วยงามเหมาะแก่
การท่องเทีย่ ว
1.3 ทะเลบัวแดงมีระบบนิเวศทีอ่ ุดมสมบูรณ์
ภาพรวม
2. ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
2.1 ความสวยงามของทะเลบัวแดง
2.2 มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาชมได้ยาก
2.3 มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
ภาพรวม
3. ด้านความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
3.1 ทะเลบัวแดงมีความน่าประทับใจ
3.2 ทะเลบัวแดงเป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ ว
ภาพรวม
4. ด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว
4.1 การกําหนดช่วงเวลาในการเข้าชมทะเลบัว
เหมาะสม
4.2 การจัดแบ่งเขตพืน้ ทีท่ ะเลบัวแดงเหมาะสมกับ
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ภาพรวม
5. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงในภาพรวม
5.1 มีเส้นทางการเข้าถึงสะดวกสบายเข้าถึงทะเลบัว
แดงง่าย
5.2 มีป้ายบอกทางมายังทะเลบัวแดง
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ตัวชี้วดั ศักยภาพทะเลบัวแดง
5.3 เส้นทางการเข้าชมภายในทะเลบัวแดง
ภาพรวม
6. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
6.1 มีทจ่ี อดรถทีเ่ พียงพอ
6.2 มีเรือนําเทีย่ วทีม่ าตรฐาน
6.3 ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ไฟฟ้า
ประปา โทรคมนาคม
6.4 มีท่าเรือทีก่ ว้างขวาง สามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได้
6.5 มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ นระบบ มีถงั ขยะที่
เพียงพอ
6.6 มีหอ้ งนํ้าห้อง/สุขาทีเ่ พียงพอ
6.7 มีจาํ นวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอกับการรักษาความ
ปลอดภัย
6.8 มีจาํ นวนร้านอาหารทีเ่ พียงพอ สะอาดและถูก
สุขอนามัย
6.9 มีจาํ นวนสินค้าในร้านจําหน่ายของทีร่ ะลึกที่
เพียงพอ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
3.00
3.11

ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง

3.33
3.33
2.67

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.67

ปานกลาง

2.33

น้อย

2.00
2.00

น้อย
น้อย

2.00

น้อย

2.00

น้อย

2.48

น้ อย

สรุปผลและอธิ ปรายผล

จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือศึกษาศักยภาพทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ใน
การรองรับนักท่องเทีย่ ว จากผลการการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ทะเลบัวแดง ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี มีศกั ยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ วด้าน ด้านสภาพทางกายภาพ ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านความมีช่อื เสียงของแหล่งท่องเทีย่ ว ด้านข้อจํากัดในการรองรับนักท่องเทีย่ ว ด้านความสะดวกในการเข้าถึง และ
ควรปรับปรุงในด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 คือเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดงเพื่อรองรับการ
ท่องเทีย่ ว จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดงนัน้ สามารถนําไปเป็ นแนวทางการพัฒนาทะเลบัว
แดงในด้านสิง่ อํานวยความสะดวก คือ เพิม่ จํานวนสินค้าในร้านจําหน่ ายของทีร่ ะลึก เพิม่ จํานวนร้านอาหารให้เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ เพิม่ ถังขยะให้เพียงพอ มีถงั ขยะสําหรับแยกขยะ จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เพิม่ จํานวน
ห้องนํ้ าห้องสุขาให้เพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว เพิม่ จํานวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมันและความประทั
่
บใจให้กบั นักท่องเทีย่ ว เพื่อรองรับการท่องเทีย่ วต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

1. ควรทําถนนคอนกรีตรอบแหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดงเพื่อให้รถวิง่ ไปมาได้สะดวก
2. ควรประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วทะเลบัวแดงให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วให้มากกว่านี้
3. จัดคิวนักท่องเทีย่ วลงเรือชมทะเลบัวแดงให้เป็ นระเบียบไม่ควรไปยืนเบียดกันในท่าเรือ
4. เพิม่ จํานวนสินค้าในร้านจําหน่ายของทีร่ ะลึก
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5. เพิม่ จํานวนร้านอาหารให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ
6. เพิม่ ถังขยะให้เพียงพอ มีถงั ขยะสําหรับแยกขยะ จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
7. เพิม่ จํานวนห้องนํ้าห้องสุขาให้เพียงพอกับจํานวนนักท่องเทีย่ ว
8. เพิม่ จํานวนเจ้าหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาความ
9. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดรอบๆแหล่งท่องเทีย่ วและภายในแหล่งท่องเทีย่ ว

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้

นํ า ผลการวิจ ัย ให้ ก ับ หน่ ว ยงานที่ดู แ ลรับ ผิด ชอบแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทะเลบัว แดงเพื่อ นํ า ผลการวิจ ัย และ
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความพึงพอใจ
และเพื่อรองรับการท่องเทีย่ วต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป

ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ ว เพื่อจํากัดจํานวนนักท่องเทีย่ ว เพราะถ้ามีนกั ท่องเทีย่ ว
เข้าไปเทีย่ วมากเกินไปจะทําให้แหล่งท่องเทีย่ วเสือ่ มโทรมนักท่องเทีย่ วจะไปทําลายสิง่ แวดล้อม
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พฤติ กรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริ การรถไฟท่องเที่ยว
ไทย
Tourist’s behaviors and satisfaction to Service Quality of Railway tourism
Thailand
สุพงษ์ สายสุพฒ
ั น์ผล1* และ วารัชต์ มัธยมบุรษุ 1
Supong Saisupatpon1* and Warach Madhyamapurush1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้
บริการรถไฟท่องเทีย่ ว เช้าไป-เย็นกลับ 2) ศึกษาความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวทีม่ าใช้
บริการรถไฟท่องเทีย่ วแบบเช้าไป-เย็นกลับ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของอุตสาหกรรมการขนส่งรถรางของ
ประเทศไทยและกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการของรถไฟท่องเทีย่ วไทย ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยทีม่ าใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ
โสด อาชีพ พนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 10,000-19,999 บาท สําหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยส่วนมาก
นักท่องเทีย่ วที่เดินทางเคยใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ วมาแล้ว และมีวตั ถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อการท่องเทีย่ ว /
พักผ่อน ซึ่งมีการรับทราบข้อมูลการท่องเทีย่ วจากสื่อทางอิเลคโทนิค เช่น อินเตอร์เน็ต / Call Center ส่วนมาก
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวจะมีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟเฉลี่ย 2-3 ครัง้ / ปี และมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่ วเฉลีย่ ตํ่ากว่ากว่า 1,000 บาท โดยส่วนมากจะเลือกเดินทางมาท่องเทีย่ วกับเพื่อน
และครอบครัวในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน และมีการเลือกซื้อตั ๋วโดยจองตั ๋วล่วงหน้า 2-7 วัน นักท่องเที่ยวส่วนมากที่
เดินทางท่องเทีย่ วโดยรถไฟมีความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือได้เป็ นสําคัญ ได้แก่ ความ
มันคงขององค์
่
กร, การให้ขอ้ มูลการบริการจากเจ้าหน้าที่ ฯลฯ นอกจากนี้คุณภาพการบริการด้านทัศนะลักษณะทาง
กายภาพ ได้แก่ ความสะอาดของเก้าอี้ ทีน่ งั ่ และห้องนํ้า , ความเพียงพอของทีน่ งั ่ โดยสารและความทันสมัยของห้อง
โดยสารเป็ นสิง่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยรถไฟท่องเทีย่ วให้ความพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
คาสาคัญ: พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว, ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, รถไฟท่องเทีย่ ว

Abstract
The objectives of this research were to study the following 1) to study the behavior of tourists who
use the services of Railway tourism by round trip; 2) to study the satisfaction of tourists who use the
services of Railway tourism by round trip with the service quality of Railway Tourism Thailand. To assess of
Thailand transportation’s Industry and in order to guidelines for service quality development at Railway
Tourism Thailand. The results had shown that mainly female tourists use the railway tourism. The age
between 20-29 years old, with mainly education level at bachelor degree and single, most are employees
having annual income 10,000-19,999 Baht. The behaviors of tourists mainly ever take Railway’s tourism
1
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more than one time. The main objective of their travels was a travel / recreation by coming with their friends
/ families, and they knew the Railway’s tourism information from social multimedia such as the internet /
Call Center. The frequency of travel average is 2-3 times per years and average expenses for travel was
lower than 1,000 Baht, and mainly tourists are booking ticket at least 2-7 days in advance. The most
tourists regarded that the satisfactions of service quality to reliability such as the stability of organization and
the accurate information service from staff. Furthermore, the physiologies of service quality were the most
important results in tourist’s un-satisfactoriness such as sufficient seat, up to date for train cabin.
Key words: Tourist Behavior, Satisfaction, Service Quality, Railway Tourism

บทนา
การท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
เพราะการท่องเที่ยวนํารายได้เข้าสู่ประเทศต่างๆ ปี ละเป็ นจํานวนเงินมหาศาล การท่องเทีย่ วในประไทยกําลังก้าวสู่
การเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ.2558 โดยอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วถือเป็ น 1 ใน 12 ภาค
บริการทีม่ คี วามสําคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยนี้เป็ นประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้านถานที่ ท่องเทีย่ วที่
สวยงามและหลากหลายมีทงั ้ แบบเชิงธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา และนํ้าตกเชิงศิล ปวัฒนธรรมที่มที งั ้ วัด พระราชวัง
และโบราณสถาน ประกอบกับการบริการที่เป็ นมิตร เอกลักษณ์ ของคนไทยที่มีความอ่อนโยนทําให้ชาวต่ างชาติ
ประทับใจ ทัง้ ค่าครองชีพทีห่ ากเทียบกับประเทศอื่นแล้วถือว่าไม่สงู มาก และยังมีระบบการสือ่ สารและสาธารณูปโภคที่
มีความพร้อม จึงทําให้ปจั จุบนั ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกว่า 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 8 ของ GDP ของประเทศองค์การการท่องเทีย่ วโลก (World Tourism Organization : UNWTO)
สิง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําให้นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเทีย่ ว คือ ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ ว กล่าวคือ ความสะดวกสบายของการคมนาคมการขนส่งนันเอง
่
ด้วยเหตุน้ีการขนส่งผูโ้ ดยสารจึง
เป็ นปจั จัยที่สําคัญของการท่องเที่ยวเพราะการขนส่งผู้โดยสารเป็ นบริการที่จําเป็ นต่อการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่ วให้ไปถึงจุดหมายปลายทางตามต้องการ ดังนัน้ การขนส่งผูโ้ ดยสารกับการท่องเทีย่ วจึงมีความสัมพันธ์กนั
[1] การติดต่อสื่อสาร การทําธุรกิจหรือการท่องเทีย่ วทําให้การขนส่งทางด้านต่างๆ จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มพี งึ พอใจ ในปจั จุบนั
ระบบคมนาคมขนส่งในประเทศมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็ นทางบก ทางนํ้า หรือแม้กระทังทางอากาศ
่
เพื่อให้ผบู้ ริโภค
ได้เลือกเดินทางในช่องทางที่ตนสะดวก ทําให้ก ารเดิน ทางสะดวกสบายมากขึ้น กว่าเดิม ประเภทของการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การขนส่งโดยสารทางถนน เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจําทาง
2) การขนส่งโดยสารทางนํ้า เช่น เรือ แพ 3) การขนส่งโดยสารทางอากาศ เช่น เครื่องบิน และ 4) การขนส่งโดยสาร
ทางราง คือ รถไฟ
การเลือกใช้ยานพาหนะของผู้คนก็แตกต่ างกันไปตามพฤติกรรมการเดินทางและ ด้านปจั จัยต่ างๆ เช่น
ความสะดวกสบาย ระยะเวลาและความปลอดภัย โดยสิง่ ที่สําคัญที่สุดสําหรับการเดินทาง คือ ความปลอดภัย ซึ่ง
หน่ วยงาน หรือผู้ประกอบการทางด้านการคมนาคมภายในประเทศได้มีการตอบรับ และเล็งเห็นความสําคัญของ
อุตสาหกรรมการขนส่งจึงได้มกี ารพัฒนาองค์กรของตนให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอจึงทําให้อุตสาหกรรมการขนส่งมีการ
แข่งขันกันมากขึน้ เพื่อต้องการเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการของตน [2]
ประเทศไทยเริม่ มีอุตสาหกรรมการขนส่งครัง้ แรกเมื่อ 100 กว่าปี ก่อน และได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
เพราะเป็ นการขนส่งทีส่ ะดวกสบาย พืน้ ทีก่ ว้างขวางและปลอดภัย นันคื
่ อ อุตสาหกรรมการขนส่งรถราง โดยการขนส่ง
ระบบรางของไทยได้ก่อกําเนิด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 และแม้ว่าการเดินทาง
และการขนส่งทางรถไฟจะเพิม่ ขึน้ แต่เมื่อได้เปรียบเทียบกับการขนส่งทัง้ หมด สัดส่วนของการเดินทางและการขนส่ง
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ทางรถไฟลดลง โดยการขนส่งของประเทศนัน้ ส่วนใหญ่พง่ึ พาทางถนนเป็ นหลัก การขนส่งทางรถไฟมีขอ้ ดีมากกว่า
ทางถนน เมื่อพิจารณาจากด้านต่างๆ เช่น ด้านทางใช้พลังงาน การเกิดอุบตั เิ หตุ ด้านสิง่ แวดล้อม และสามารถลดการ
แออัดทางการจราจร ดังนัน้ รัฐบาลได้เล็งเห็นประโยชน์ จึงมุ่งเน้นให้พฒ
ั นาคุณภาพการบริการทางรถไฟ เนื่องจากการ
ลงทุนในระบบรถไฟไม่ได้ทํามาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุ นการเดินทางของ
ประชากร และการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟเชื่อมต่อกับระบบอื่นทําให้ได้มกี ารดําเนินการโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้กําหนดไว้
เช่ น โครงการปรับปรุง ทางรถไฟ โครงการขยายรางรถไฟทัวประเทศ
่
โครงการรถไฟฟ้ าสู่สนามบินสุวรรณภู มิ
โครงการพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมการขนส่งและศูนย์ธุรกิจทีม่ มี าตรฐานสากลย่านพหลโยธิน มักกะสัน และสถานี
สายใต้ ดังนัน้ จึงเป็ นทีแ่ น่ นอนว่าการขนส่งระบบรางของประเทศไทยในช่วงต่อไปจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
และรองรับการเจริญเติบโตทางด้านต่างๆ ของประเทศได้อย่างเต็มที่ [3] นอกจากรถไฟเป็ นระบบขนส่งเพื่อการ
โดยสารแล้ว ยังได้มกี ารพัฒนาระบบขนส่งเป็ นการโดยสารเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยมี
เส้นทางท่องเทีย่ วทางรถไฟทีห่ ลากหลายเส้นทางด้วยกัน และได้รบั ความนิยมมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่ว ง
วันหยุดพักผ่อน ซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เรียกการท่องเทีย่ วแบบนี้ว่า รถไฟท่องเทีย่ วแบบเช้าไป-เย็นกลับ โดย
เส้นทางการท่องเทีย่ วทีม่ อี ยู่ในโปรแกรมการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบเช้าไป-เย็นกลับมีดงั นี้ 1)
สายย้อนตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2) สายเดอะสวนไทรโยค แอดเวนเจอร์ปาร์ค 3) สายชายทะเลสวนสน
ประดิพ ัท ธิ ์ 4) สายเที่ย วล่ อ งแพเมือ งกาญจนบุ รี 5) สายนํ้ า ตกเอราวัณ - เขื่อ นศรีน คริน ทร์ 6) สายอุ ท ยาน
ประวัตศิ าสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ 7) สายเพชรบุรี ชะอํา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 8) สายราชบุรี ตลาดนํ้าดําเนิน
สะดวก ถํ้าเขาบิน 9) สายตลาดนํ้าอัมพวา 10) สายสวนนงนุช ตลาดนํ้าสีภ่ าค และ 11) สายนํ้าตกไทรโยคน้อย แม้ว่า
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะมีการขยายเส้นทางการเดินทางให้มคี วามหลากหลายในปจั จุบนั การคมนาคม
ขนส่งภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อ รองรับต่อความต้องการใช้บริการของนักท่องเทีย่ ว
และ ผูโ้ ดยสารทัวไป
่ แต่ว่ากระแสการตอบรับยังไม่ดเี ท่าทีค่ วรอันเนื่องมาจากปญั หาต่างๆ ทัง้ ภายในองค์กรทางด้าน
การบริการการจัดการเองและ ปญั หาจากความไม่พงึ พอใจของผูใ้ ช้บริการ เกีย่ วกับการบริการ ซึง่ มีทงั ้ ในรูปแบบดีและ
ไม่ดสี ลับกันไป เช่น เรื่องรถไฟตกราง การให้บริการทีไ่ ม่มมี าตรฐาน ห้องนํ้าไม่สะอาด อุปกรณ์ชํารุด ไม่พร้อมใช้งาน
ขาดการบํารุงรักษา และเรื่องเวลาของขบวนรถไฟทีล่ ่าช้า ไม่ตรงเวลาซึ่งเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องนํามาปรับปรุง พัฒนาให้เกิด
การบริการทีด่ ขี น้ึ และจะทําให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการมากขึน้ [4]
ปญั หาทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผทู้ าํ วิจยั สนใจทีจ่ ะทําการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเทีย่ วต่อคุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วไทย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเทีย่ วและความพึงพอใจ จึง
ได้ทําการศึกษาเกีย่ วกับคุณภาพการบริการของรถไฟท่องเทีย่ ว (แบบเช้าไป-เย็นกลับ) สายกรุงเทพฯ-นํ้าตกไทรโย
คน้อย และสายกรุงเทพฯ-สวนสนประดิพทั ธ์โดยข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการศึกษาสามารถนํามาปรับปรุงรูปแบบ วิธกี ารการ
ให้บริการ โดยทางผู้วจิ ยั จะนํ าผลที่ได้มาจัดทําแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของรถไฟ ท่องเที่ยว
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการมากทีส่ ดุ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว เช้าไป-เย็นกลับ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณภาพการบริการของนักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการรถไฟท่องเที่ยว เช้าไป-เย็น
กลับ
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กรอบความคิ ดงานวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
พฤติ กรรมของนักท่องเที่ยว
1. ประสบการณ์การใช้บริการ
2. วัตถุประสงค์การเดินทาง
3. ลักษณะการเดินทาง
4. ความถีใ่ นการเดินทาง
5. ช่องทางการรับรูข้ อ้ มูล
6. ค่าใช้จา่ ยการเดินทาง
7. ลักษณะการใช้บริการ

คุณภาพบริ การ
1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability)
3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
4. การให้ความมั ่นใจแก่ลกู ค้า (Assurance)
5. การเข้าใจลูกค้า (Empathy)

เครื่องมือและวิ ธีการศึกษา
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมและความพึงพอใจเกีย่ วกับคุณภาพการบริการของนักท่องเทีย่ ว
ที่มาใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงวิธีวจิ ยั แบบปริมาณ (Qualitative research) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ วชาวไทยที่มาใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้สตู รการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ทราบขนาดประชากรทีต่ อ้ งการศึกษาได้ชดั เจน
(W.G. Cochran, 1953) [5] โดยกําหนดค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ค่า ความคาดเคลื่อ นร้อ ยละ 0.05 สํา หรับ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และข้อที่ 2ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาและวิธกี ารวิจยั มีดงั นี้

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อคุณภาพบริการการรถไฟท่องเทีย่ ว
ไทย สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว
แบบเช้าไป-เย็นกลับ

2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ
คุณภาพการบริการของนักท่อง เที่ยวทีม่ า
ใช้ บ ริ ก ารรถไฟท่ อ งเที่ ย วแบบเช้ า ไป เย็นกลับ

เครื่องมือการศึกษา

แบบสอบถาม
ปลายปิด

แบบสอบถาม
ปลายปิด

การวิ เคราะห์ผล
สถิตพิ รรณนา
ร้อยละ
ค่าเฉลีย่

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
T-test
ANOVA
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ทราบถึง พฤติก รรมการเดิน ทางท่อ งเที่ย วของ
นัก ท่อ งเ ที ่ย ว และ พ ฤต ิก รร มก า รเ ด ิน ทา ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจคุณภาพการ
บริการทางรถไฟ
ทราบความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวไทยที่
เดิน ทางด้ว ยรถไฟท่อ งเที่ย ว โดยจํา แนกตาม
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ และพฤติก รรมการ
ท่องเที่ยว

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยว จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (60.8%) อายุระหว่าง 20-29 ปี (29.3%) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (63.3%) สถานภาพโสด (61.5%) ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน (40 %) มีรายได้เฉลี่ย 10,000 19,999 บาท (51.8%) ดังรายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีใ่ ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

157

39.30

หญิง

243

60.80

รวม

400

100

ตํ่ากว่า 20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขน้ึ ไป
รวม

105
117
94
65
18
1
400

26.30
29.30
23.50
16.30
4.50
0.30
100

119
265

29.80
66.30

ระดับปริญญาโท

16

4.00

รวม

400

100

ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานเอกชน
เจ้าของกิจการ/ ผูป้ ระกอบการ
รับจ้างทัวไป
่
อืน่ ๆ
รวม

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

รายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 19,999 บาท
20,000 - 29,999 บาท
30,000 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

246
128
26
400

61.50
32.00
6.50
100

159
33
160
11
36
1
400

39.80
8.30
40.00
2.80
9.00
0.30
100

137
207
37
19
400

34.30
51.80
9.30
4.80
100

2. ลักษณะพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีใ่ ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว จากกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ วมาแล้ว (57.5%) ซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน (89%) โดยค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวทางรถไฟโดยสื่อทางอิเลคโทนิค เช่น
อินเตอร์เน็ต / Call Center (45.5%) และมีความถี่ในการเดินทางท่องเทีย่ วทางรถไฟเฉลีย่ 2-3 ครัง้ /ปี (48.5%) ซึง่ มี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่ วเฉลีย่ ตํ่ากว่ากว่า 1,000 บาท (50%) และนิยมเดินทางมากับเพื่อน (54.8%) โดยมี
การเลือกซือ้ ตั ๋วโดยจองตั ๋วล่วงหน้า 2-7 วัน (45.3%) ดังรายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีใ่ ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว
พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
ประสบการณ์การใช้บริ การ
เคยเดินทางด้วยรถไฟท่องเทีย่ ว
ไม่เคยเดินทางด้วยรถไฟท่องเทีย่ ว/ครัง้ แรก
รวม
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟท่องเที่ ยว
หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
ทีว ี / วิทยุ
เพือ่ น / ครอบครัว
อินเตอร์เน็ต / Call Center 1690
บริษทั นําเทีย่ ว
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

230
170

57.50
42.50

400

100
120
53
24
182
21
400

30.00
13.30
6.00
45.50
5.30
100

จานวน (คน)

ร้อยละ

พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของการเดิ นทางท่องเที่ยว
ท่องเทีย่ ว / พักผ่อน
เยีย่ มญาติ / เพือ่ น

จานวน (คน)

ร้อยละ

356
44

89.00
11.00

รวม
400
ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางท่องเที่ ยวทางรถไฟ (แต่ละครัง้ )
น้อยกว่า 1,000 บาท
153
1,000 – 1,999 บาท
200
2,000 - 2,999 บาท
36

100
38.30
50.00
9.00

3,000 บาทขึน้ ไป

11

2.80

รวม

400

100

จานวน (คน)

ร้อยละ

(ต่อ)
พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
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พฤติ กรรมการท่องเที่ยว

ความถี่ในการเดิ นทางท่องเที่ยวทางรถไฟต่อปี
ครัง้ แรก
2 – 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
6 ครัง้ ขึน้ ไป
รวม
ลักษณะการใช้บริ การ
ซือ้ ตั ๋วในวันทีเ่ ดินทาง
จองตั ๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน
จองตั ๋วล่วงหน้า 2 - 7 วัน
จองตั ๋วล่วงหน้า 8 วันขึน้ ไป
รวม

151
186
51
12
400

37.80
46.50
12.80
3.00
100

91
61
181
67
400

22.80
15.30
45.30
16.80
100

ลักษณะของการเดิ นทางเดิ นทางท่องเที่ยว
เดินทางคนเดียว
ครอบครัว
เพือ่ น
อืน่ ๆ
รวม

24
144
219
13
400

6.00
36.00
54.80
3.30
100

3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของรถไฟท่องเทีย่ วไทยของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีใ่ ช้บริการรถไฟ
ท่องเทีย่ ว โดยพิจารณาตามปจั จัยด้านคุณภาพการบริการจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่า
นักท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับทีม่ าก (Mean = 3.63) โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ระดับทีม่ าก ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ; Reliability (Mean = 4.07) รองลงมา คือ ด้านความมันใจแก่
่
ลูกค้า; Assurance (Mean = 3.96) และด้านการเข้าใจลูกค้า (Empathy) ในด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ระดับที ป่ านกลาง คือด้านการตอบสนองต่อลู กค้า (Responsiveness) และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ;
Tangibles (Mean = 2.90) ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ทีต่ ่ําทีส่ ดุ ดังรายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของรถไฟท่องเทีย่ วไทยของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
คุณภาพการบริ การรถไฟท่องเที่ยว
ด้านความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability)
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า (Assurance)
ด้านการเข้าใจลูกค้า (Empathy)
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
รวมด้านคุณภาพบริ การ

4.07
3.96
3.93
3.29
2.90
3.63

S.D.
0.732
0.765
0.574
0.794
0.759
0.511

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อทราบถึงความแตกต่างของระดับความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อ
คุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วในแต่ละตัวแปรระหว่างคุณภาพการบริการ (ด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจในการ
บริการ; Reliability ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า ; Assurance ด้านการเข้าใจลูกค้า; Empathy ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า; Responsiveness และด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ; Tangibles) กับ ลักษณะประชากรศาสตร์
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน) และพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว (ประสบการณ์
การใช้บริการ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร บุคคลที่ร่วมเดินทาง ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการ
ท่องเทีย่ ว ค่าใช้จ่ายการเดินทาง และลักษณะการใช้บริการ) โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ T-test Independent และ
One Way Anova สามารถวิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับ ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีใ่ ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว
ตัวแปรที่เป็ นปัจจัยต่ อความพึงพอใจคุณภาพการบริ การรถไฟท่องเที่ยว
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติ กรรมนักท่องเที่ยว

คุณภาพการบริ การรถไฟท่องเที่ยว
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า (Assurance)
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
ด้านความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability)
ด้านการเข้าใจลูกค้า (Empathy))
ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
** แตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
- ไม่มคี วามแตกต่างกันหรือไม่มคี วามสัมพันธ์กนั

**
**
**
-

**
**
-

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ คุณภาพการบริการรถไฟท่องเที่ยวไทย
สามารถนํามาสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวไทยส่วนใหญ่ทใ่ี ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ วไทยเป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
ซึง่ มีรายได้เฉลีย่ อยู่ท่ี 10,000-19,999 บาท ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิตติมา วีรภัทรพงศ์ (2546) [6] ทีก่ ล่าว
ว่านักท่องเทีย่ วส่วนมากเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปี รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง
35-44 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีตามลําดับ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
6,500-11,800 บาท รองลงมาคือ มีรายได้ต่ํากว่า 6,500 บาท และมีรายได้ต่อเดือน 11,801-17,100 บาท มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริษทั รองลงมา คือ รับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามลําดับ ซึง่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
โสด รองลงมาคือ สมรส
2. การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ ทใ่ี ช้บริการรถไฟท่องเที่ยวไทยเคยมีประสบการณ์
การใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยว/พักผ่อน โดยใช้ส่อื ทางอินเตอร์เน็ต/Call Center
สําหรับการค้นหาข้อมูลการท่องเทีย่ วทางรถไฟ และมีความถีใ่ นการเดินทางท่องเทีย่ วทางรถไฟเฉลีย่ 2-3 ครัง้ /ปี ซึง่ มี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่ วเฉลีย่ ตํ่ากว่ากว่า 1,000 บาท และส่วนมากเดินทางมากับเพื่อน โดยมีการเลือกซือ้
ตั ๋วโดยจองตั ๋วล่ วงหน้ า 2-7 วัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับผลการศึก ษาของ จิตติมา วีรภัทรพงศ์ (2546) [6] ที่ก ล่า วว่ า
จุดประสงค์หลักทีน่ ักท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วเพื่อพักผ่อน เพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เอือ้ อํานวยต่อ
การพักผ่อนเป็ นอย่างมาก ถึงแม้จะเป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ ก็ตาม และนิยมเดินทางมากับเพื่อน รองลงมาคือ ครอบครัวและ
กลุ่มทัวร์ มีค่าใช้จ่ายต่อวันทีต่ ่ํากว่า 500 บาท รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายประมาณ 500-1,000 บาท
3. การวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวไทยที่มตี ่ อ
คุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วไทยในด้านต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่มรี ะดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 2
ประเด็น คือ ความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ด้านความน่ าเชือ่ ถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) เช่น ความมี
ชื่อเสียงขององค์กร การให้ขอ้ มูลของพนักงานบริการ และทักษะของพนักงานบริการขับเคลื่อนเครื่องจักร เป็ นต้น
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลกู ค้า (Assurance) เช่น ความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ ประสบการณ์ และความสามารถของ
พนักงาน และด้านการเข้าใจลูกค้า (Empathy) เช่น ราคาถูก บริการเป็ นมิตร เข้าใจความต้องการผูโ้ ดยสารดี และมี
การจัดโปรโมชันเอาใจลู
่
กค้า และอีกประเด็น คือ ความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
(Responsiveness) เช่น ความรวดเร็วในการออกตั ๋ว การมาถึงของพนักงานเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และความ
รวดเร็วในการเข้า-ออกสถานี โดยนักท่องเทีย่ วให้ความพึงพอใจทีม่ คี ่าเฉลี่ยตํ่าสุดในด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) เช่น ขนาดเก้าอี้ ความเพียงพอของทีน่ งั ่ ความสะอาดของเก้าอี้ / ทางเดิน / ห้องนํ้า และความ
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ทันสมัยของห้องโดยสาร เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤชา เชาวน์ ดี (2549) [7] ทีก่ ล่าวว่า ความ
คิดเห็นด้านการบริการของการรถไฟของนักท่องเทีย่ วชาวไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเมื่อจําแนกรายด้าน
พบว่า ด้านที่มรี ะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากได้แก่ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ด้านการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน และด้านบริการทีส่ ถานีรถไฟ ตามลําดับ ส่วนด้านทีค่ วรปรับปรุงคือ ด้านการบริการทีข่ บวนรถไฟ และด้าน
เวลาในการเดินทาง
4. การวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อทราบถึงความแตกต่างของระดับความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
คุณภาพการบริการรถไฟท่องเที่ยวระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยที่ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวไทย กับ คุณภาพการบริการ โดยพิจารณาตามปจั จัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Parasuraman (1988) [8] และทําการทดสอบทางสถิตแิ บบ T-test Independent และ One Way Anova
พบว่า
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ลูกค้า (Assurance) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยต่อความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วไทย ได้แก่ เพศ และสถานภาพ และประสบการณ์การใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยต่อความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วไทย ได้แก่ ประสบการณ์การใช้บริการรถไฟท่องเทีย่ ว
ด้านความน่ าเชือ่ ถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยต่อความ
พึงพอใจคุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วไทย ได้แก่ อาชีพ
ด้านการเข้าใจลูกค้า (Empathy) มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที่เป็ นปจั จัยต่ อความพึงพอใจคุณภาพการ
บริการรถไฟท่องเทีย่ วไทย ได้แก่ อาชีพ
ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรทีเ่ ป็ นปจั จัยต่อความพึง
พอใจคุณภาพการบริการรถไฟท่องเทีย่ วไทยทีน่ ยั สําคัญทางสถิติ 0.05

วิ จารณ์ และสรุปผล
ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ วไทยทีม่ ตี ่อ
คุณภาพการบริการของรถไฟท่องเที่ยวคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากที่ใช้บริการรถไฟท่องเที่ยวจะมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการทีแ่ ตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรือเพศหญิง, คนโสดและคนสมรสแล้ว, นักท่องเทีย่ วที่
มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท กับนักท่องเทีย่ วที่รายได้ 10,000 - 19,999 บาท นอกจากนี้ ผูท้ เ่ี คยใช้บริการรถไฟ
ท่องเทีย่ วแล้วกับผูท้ ใ่ี ช้บริการรถไฟท่องเทีย่ วเป็ นครัง้ แรกก็มคี วามพึงพอใจทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
ซึง่ ส่วนมากจะให้ความพึงพอใจในระดับที่มากทางด้านความน่ าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) เนื่องจาก
การรถไฟเป็ นองค์กรทีใ่ หญ่ และมีช่อื เสียงมาอย่างยาวนาน ทําให้นกั ท่องเทีย่ วมอบความไว้วางใจและให้ความเชื่อถือ
มาโดยตลอด ในทางกลับกันในด้านความเป็ น รูปธรรมของการบริก าร (Tangibles) ก็ไ ด้รบั ความพึงพอใจจาก
นักท่องเทีย่ วในระดับทีต่ ่ําสุด อันเนื่องมาจากสภาพปญั หาทีพ่ บเห็นในปจั จุบนั ได้แก่ ขนาดเก้าอี้ ความเพียงพอของที่
นัง่ โดยสาร, ความสะอาดของเก้าอี้ และที่นัง่ โดยสาร และห้องนํ้ า นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ล้อเลื่อนและหัวรถจักรทีม่ สี ภาพทรุดโทรม มีอายุใช้งานนาน ต้องซ่อมแซมมาก ระบบรางทีเ่ ป็ นรางเดีย่ วเป็ นส่วนใหญ่
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการและความล่าช้าในการเดินรถ เป็ นต้น
ดังนัน้ แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการบริการสามารถทําได้โดย การเริม่ ทีต่ วั ของพนักงานเอง
โดยการฝึ กอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้มคี วามเข้าใจ และก่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของตน เนื่องจากการได้รบั บริการจากพนัก งานที่มคี วามรู้ ความสามารถ และมีทกั ษะในการ
ทํางานทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมีมนุ ษย์สมั พันธ์ทด่ี ี สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ
และสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั การบริการทีด่ ีและยังสามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าได้อกี
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นอกจากนี้ ควรมีก ารพัฒ นาการบริก ารให้มีม าตรฐานการบริก ารที่เ ป็ น รู ป ธรรมและสามารถสัม ผัส จับ ต้ อ งได้
และมีลกั ษณะทางกายภาพทีป่ รากฎให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ และบุคคล ในการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้านัน้ ช่วยให้ลูกค้ารับรู้ว่าพนักงานมีความตัง้ ใจให้บริการเห็นภาพได้ชดั เจน ซึ่งในปจั จุบนั นี้สงิ่ ที่สําคัญและ
จําเป็ นต่ อธุรกิจในมุมมองของลูกค้า คือ คุณภาพการบริการ ที่ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบให้กบั ผู้ใช้บริการด้วยค วาม
ประทับใจและบริการทีเ่ ป็ นเลิศ การสร้างคุณภาพการบริการนัน้ จะส่งผลให้กบั ตัวธุรกิจ และพนักงาน ซึ่งจะทําให้ลูกค้า
นัน้ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และจะมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า และยังทําให้ลกู ค้านัน้ กลับมาใช้บริการอีก และ
ยังบอกต่ อไปยังผู้อ่นื เพื่อให้มาใช้บริการ เพราะมีคุณภาพบริการที่ดี และทําให้ลูกค้าเกิดการเชื่อมันในสิ
่
นค้าและ
องค์กรณ์ทไ่ี ด้ใช้บริการ
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การศึกษาภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่
The study of Thailand tourism’s Image from the perspective of Japanese tourists
อุษณีย์ ผาสุข1 และ วารัตช์ มัธยมบุรษุ 2
Usanee Pharsuk1 and Warach Madhyamapurush 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 3)
ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ุ่นและ 4) ศึกษาแนวทางการวางแผน
พัฒนาตลาดการท่องเทีย่ วของประเทศไทยสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่น ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นที่
เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ
สมรส อาชีพพนักงานเอกชนทัวไป
่ มีรายได้ต่อเดือนตัง้ แต่ 250,000 เยนขึน้ ไป (80,000 บาท ขึน้ ไป) สาหรับพฤติกรรม
การท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ ขึน้ ไป โดยจะเดินทาง
ในช่วงวันหยุดยาว และรับทราบข้อมูลการท่องเทีย่ วมาจากสื่ออิเลคโทนิค เช่น อินเตอร์เน็ตและ ทีวมี วี ตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อท่องเทีย่ วและพักผ่อน กิจกรรมทีช่ ่นื ชอบคือ การเยีย่ มชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น ทะเล น้ าตก ภูเขา ฯลฯ
โดยส่วนมากเดินทางมาท่องเทีย่ วกับเพื่อน หรือครอบครัว ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการเดิน ทางท่องเทีย่ วอยู่ระหว่าง 5-7 วัน
และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่ วเฉลีย่ 12,001-15,000 เยน/คน/วัน (4,001-5,000 บาท/คน/วัน) ค่าใช้จ่ายทีเ่ สีย
มากทีส่ ดุ สาหรับการเดินทางท่องเทีย่ วคือ เรื่องของทีพ่ กั อาศัยและการบริการ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าภาษาและความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วและ ปญั หาทางด้านการเมืองเป็ นอุปสรรคสาคัญมากทีส่ ุดสาหรับการเดินทางมาท่องเทีย่ ว
และมีความประทับใจในวัฒนธรรมเพณีและแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามหลากหลายของไทย สาหรับมุมมองนักท่องเทีย่ ว
ชาวญี่ปุ่นทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่วนใหญ่ให้มุมมองทางด้านคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย และจะมีการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ให้เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยอีก
ด้วย และทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ หมดจะบอกต่อไปยังต้องการกลับมาท่องเทีย่ วใน
ประเทศไทยอีก
คาสาคัญ: พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว ส่วนประสมทางการตลาด แนวทางพัฒนา แผนการตลาด
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่

Abstract
This is a qualitative research. It aims to study the behavior of Japanese’s tourists concern Marketing’s
Mix (8P’s) that appropriate for tourist’s demand and perspective of Thailand tourism’s Image. To assessment of
Thailand tourism’s industry assessment and in order to guidelines of marketing’s plan develop of Thailand
tourism’s industry for Japanese’s tourist. The results had shown that mainly male Japanese’s tourists. The age
between 31-40 years old, with mainly education level at bachelor degree, most are employee having
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annualincome 250,000 Yen onward. (80,000 Baht onward) the behavior of Japanese’s tourists mainly been
visited Thailand than once, for their long vacation and they knew the tourism information from social multimedia
such as the internet. The main objective of their travels was a travel / recreation they liked to travel visit
beautiful tourist attractions such as sea / waterfall / mountain by coming with their friends / families. They had
lay over duration for 5-7 days and average expenses for travel was 9,000-12,000 yen/person/days (4,001-5,000
baht/person/days) and they paid for accommodation and service. Furthermore, most tourists regarded that the
convenience of traveling to the tourist attraction and the political problems, safety were the most important
obstacles for traveling, and they were impressed with Thai’s culture & tradition and many beautiful tourist
attractions in the approximate proportion. The perspective of Thailand tourism’s Image from Japanese’s tourists
mainly aspect of value / new experience, and certainly informed to another to travel in Thailand. The most
important thing was that the whole Japanese tourists who answered the questionnaires wanted to travel to
Thailand again.
Keywords: Tourist’s Behavior, Tourism’s Image, Marketing Mix, Guidelines of develop, Marketing Plan,
Japanese Tourists

บทนา
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้เพิม่ ความรุนแรงขึน้ อย่างมากในปจั จุบนั เนื่องจากในแต่ละประเทศ
ต่างเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมดังกล่า วที่จะสามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปี
2552 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5 ของ
มูลค่าส่งออกรวม โดยร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกเป็ นของภาคบริการอุตสาหกรรม [1] ทาให้ภาครัฐและเอกชนหันมา
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการท่องเทีย่ วรวมทัง้ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อเสริมสร้าง
จุดเด่นทีแ่ ตกต่างให้กบั สินค้าทางการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ยงั ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดทัง้ ในด้านการส่งเสริมการตลาดใน
รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนถึงการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วระหว่างประเทศเดินทางเข้า
มาท่องเทีย่ วในประเทศมากยิง่ ขึน้ และนับตัง้ แต่ประเทศไทยเริม่ มีการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาส่งผลให้เงินลงทุนของต่างชาติได้เพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศทีเ่ ข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยสูงสุดเป็ นอันดับหนึ่งมาเป็ นเวลาหลายปี ตดิ ต่อกัน [2] การเข้ามาของชาวญี่ปุ่นนัน้ มีหลากหลายรูปแบบ
เช่น นักธุรกิจ นักท่องเทีย่ ว นักศึกษา และครอบครัวรวมถึงผูต้ ดิ ตาม นอกจากนี้ จานวนนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นทีเ่ ดินทาง
มาท่องเทีย่ วในประเทศไทยนัน้ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้านระยะเวลาการพักแรม, ค่าเฉลีย่ ของรายจ่าย, การ
ลงทุนและการประกอบธุรกิจ ซึง่ มีแนวโน้มอัตราการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องขึน้ เช่นกัน โดยการเปรียบเทียบจากรายงานสรุป
สถิตกิ ารเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 กับ 2555 พบว่า ปริมาณจานวนนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่น
ได้เพิม่ ขึน้ จาก 71,151 คน เป็ น 106,400 คน ซึง่ เป็ นจานวนทีส่ งู ขึน้ ถึง 49.54 % [3] กล่าวได้ว่านักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ จัด
ว่าเป็ นกลุ่มนักท่ องเที่ยวทางการตลาดที่มีคุณภาพสูง การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) จึงได้เตรียมส่งเสริม
การตลาดการท่องเทีย่ วของชาวญี่ปุ่นในปี 2556 ให้เพิม่ มากขึน้ เนื่องมาจากนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นมีศกั ยภาพกาลังการ
ซื้อที่สูงซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็ นจานวนมาก จะเห็นได้จากสถิติการใช้จ่ายในประเทศไทยของ
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ โดยเฉลีย่ วันละ 4,472 บาท และแต่ละทริปจะอยู่นานเฉลีย่ วันละ 7.6 วัน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่รอ้ ยละ
43 เป็ นค่าใช้จ่ายทางด้านทีพ่ กั และอาหารร้อยละ 29 เป็ นการเลือกซือ้ สินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านการท่องเทีย่ วประมาณ
ร้อยละ 28 ทาให้ปจั จุบนั ประเทศไทยได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นเป็ นอันดับ 7 ของ
โลก รองจาก จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน อเมริกา ฮาวาย ตามลาดับ [4]
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เมื่อปี พ.ศ. 2553 ทีผ่ ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะสึนามิ แผ่นดินไหว
พายุใต้ฝ่นุ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ทาให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาลดน้อยลง ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ดาเนินโครงการ Visit
World Campaign (VWC) โดยส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางออกนอกประเทศเป็ นจานวนถึง 20 ล้านคน โดยประเทศไทยได้
เป็ น 1 ใน 9 อันดับแรกทีร่ ฐั บาลญี่ปุ่นจะส่งเสริม แต่จานวนนักท่องเทีย่ วญี่ปุ่นทีม่ าเยือนประเทศไทย (จานวนประมาณล้าน
กว่าคนต่อปี ) กลับไม่เพิม่ ขึน้ เท่าทีค่ วร [5] อีกทัง้ การจัดงาน Thai Festival ของ ททท. ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นพบว่าสินค้าต่างๆ ของไทยได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากอาทิ ผลไม้ไทย อาหารไทย ทะเลไทย
และมวยไทยแต่ว่าจานวนนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ดินทางมาไทยก็ยงั มีจานวนเพิม่ ขึน้ ไม่มากเท่าทีค่ วรจึงเป็ นทีส่ งั เกตว่าการ
จัดกลยุทธ์การตลาดการท่องเทีย่ วให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นแต่ต้องทาบนรากฐานการ
จัดการอุปทานทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระยะเวลาหลังนี้ หลากหลายประเทศได้ห ันมาเน้ น “กลุ่ ม
นักท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ” กันมากขึน้ และเป็ นทีย่ อมรับกันทัวไปว่
่ าตลาดนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นสามารถตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้
เนื่องจากว่านักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ เป็ นตลาดทีม่ กี าลังการซือ้ สูง และมีคุณภาพเป็ นทีห่ มายปองจากประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่
ประเทศไทยเท่านัน้ จะเห็นได้จากในช่วงทีผ่ ่านมาประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์อนิ โดนีเซีย และลาว
ก็สนใจเช่นกัน ซึง่ ในแต่ละประเทศก็มกี ารจัดกลยุทธ์เพื่อทีจ่ ะดึงดูดนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศจึงเป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สถานการณ์ประเทศไทยในปจั จุบนั ได้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านทีต่ ดิ ลบต่อประเทศไทยรวมไปถึงการท่องเทีย่ ว
ไทยด้วย จึงจาเป็ นต้องได้รบั การฟื้นฟูขน้ึ มาให้ดดี งั เดิม แต่การฟื้นฟูประเทศในเวลานี้นนั ้ จาเป็ นต้องพึง่ พาทรัพยากรจาก
ต่างประเทศเข้ามาช่วยอันเนื่องจากความเสียหายในประเทศมีเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศใน
มุมมองของชาวต่างชาติจงึ มีความจาเป็ นต่อ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีจ่ ะกระตุ้นให้นักท่องเทีย่ วเดินทางเข้าประเทศ
เพิม่ มากขึน้ และเพื่อเป็ นการกาหนดแนวทางในการพัฒนาทีไ่ ม่ได้เพื่อหวังผลในระยะสัน้ เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาแผนการตลาดทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย [6]
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ส่วนประสมทาง
การตลาดการท่องเทีย่ วและ ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ุ่นทีเ่ ดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยซึ่งเป็ นปจั จัยสาคัญที่ส่งผลต่อการท่องเทีย่ วในด้านการดารงชีวติ การท่องเที่ยวและการใช้จ่าย เพื่อเป็ นแนว
ทางการพัฒนาแผนการตลาดสาหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น (กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ) ที่นอกจากจะนารายได้เข้าสู่
ประเทศได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังลดความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรการท่องเทีย่ วได้ตรงตามแผนพัฒนาของทาง ททท.

วัตถุประสงค์
1.
2.
ประเทศไทย
3.
ประเทศไทย
4.

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ดินทางมาในประเทศไทย
เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาใน
เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นทีเ่ ดินทางมาใน
เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ วของประเทศไทย

1036

กรอบความคิ ดงานวิ จยั
ตัวแปรต้น

ข้อมูลประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
พฤติ กรรมการท่องเที่ยวของชาวญี
่ปนุ่
1. ประสบการณ์การมาเยือนประเทศไทย
2. แหล่งรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ ว
4. กิจกรรมทีต่ อ้ งการจะทาเมือ่ มาเยือนประเทศไทย
5. ช่วงเวลาการเดินทางท่องเทีย่ ว
6. ลักษณะของการเดินทาง
7. ความต้องการท่องเทีย่ วซ้า
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. สิง่ แวดล้อมทางด้านกายภาพ (Physical Environment)
6. กระบวนการซือ้ (Purchasing Process)
7. การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (Packaging)
8. ความร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership)

แนวทางการวางแผน
การพัฒนาการตลาดท่องเทีย่ ว
ประเทศไทย

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
1. ด้านคุณภาพและความหลากหลายของการท่องเทีย่ ว
2. ด้านวัฒนธรรมทีแ่ ข็งแกร่งของประเทศไทย
3. ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ ว
4. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
5. ด้านคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ ว

เครื่องมือและวิ ธีการศึกษา
การวิจ ัยนี้ เ ป็ น การศึก ษาภาพลักษณ์ ก ารท่ อ งเที่ยวของประเทศไทยในมุม มองของนัก ท่ องเที่ย วชาวญี่ปุ่น
ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Qualitative research) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ ว
ชาวญี่ปุ่นจานวน 685,814 คน [7] จานวนตัวอย่าง 400 คน โดยการใช้สตู รของทาโร่ ยามาเน่ [8] ซึ่งมีการกาหนดค่า
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 สาหรับวัตถุประสงค์ขอ้ 1), 2) และ 3) สาหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถามปลายปิ ด โดยมีวธิ กี ารศึกษาดังนี้

วัตถุประสงค์

เครื่องมือการศึ กษา

1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ชาวญีป่ ่นุ ทีเ่ ดินทางมาในประเทศไทย

แบบสอบถามปลายปิ ด

2.เพื่อ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดการท่อ งเทีย่ วที่
เหมาะสมแก่ นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่ น ที่เ ดิน ทางมาใน
ประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษาภาพลักษณ์ การท่องเทีย่ วประเทศไทยใน
มุ ม มองของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ ปุ่ น ที่เ ดิ น ทางมาใน
ประเทศไทย
4. เพื่อ ศึก ษาแนวทางการวางแผนพัฒ นากรตลาด
การท่องเทีย่ วของประเทศไทย

แบบสอบถามปลายปิ ด

แบบสอบถามปลายปิ ด
แบบสอบถามปลายปิ ด
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การวิ เคราะห์ผล

ผลที่ คาดว่าจะได้ รบั

สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิตพิ รรณนา
ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ทราบถึง พฤติก รรมของนัก ท่อ งเทีย่ วชาวญี่ปุ่น
ทีเ่ ดินทางมาในประเทศไทย

การวิเคราะห์เชิงเนื้อ หา
(Content analysis)

ทราบถึง แนวทางการวางแผนตลาดท่อ งเทีย่ ว
ของประเทศไทย สาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่นุ

ท ร า บ ถ ึง ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ส่ ว นประ สมตลา ด
การท่อ งเทีย่ วของประเทศไทยของนักท่อ งเที่ย ว
ชาวญีป่ ่นุ
ทราบถึง ภาพลัก ษณ์ ก ารท่อ งเทีย่ วของประเทศ
ไทยในมุมมองของนักท่อ งเทีย่ วชาวญี่ปุ่น

ผลการศึกษา
จากการศึกษาภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สามารถสรุป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่น จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (56.8%) อายุระหว่าง 31- 40 ปี (60.8%) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (69.5 %) สถานภาพ
สมรส (59.3%) ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน (50.3%) และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนตัง้ แต่ 250,000 เยนขึน้ ไปหรือตัง้ แต่
80,000 บาทขึน้ ไป (59.3%) ดังรายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

227

56.80

หญิง

173

43.30

รวม

400

100

21 -25 ปี
26-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขน้ึ ไป
รวม

35
89
243
26
7
400

8.80
22.30
60.80
6.50
1.80
100

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง / แยกกันอยู่
รวม
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
พนักงานเอกชน
แม่บา้ น
นักธุรกิจ
อืน่ ๆ
รวม

39
278
83
400

9.80
69.50
20.80
100

รายได้ต่อเดือน
100,001–150,000 เยน (30,001–47,000 บาท)
150,001–250,000 เยน (47,001–80,000 บาท)
250,000 เยน ขึน้ ไป (80,000 บาท ขึน้ ไป)
รวม

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงหรือเทียบเท่าปริญญาโท
รวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

161
237
2
400

40.30
59.30
0.50
100

59
201
25
112
3
400

14.80
50.30
6.30
28.00
0.80
100

161
237
2
400

40.30
59.30
0.50
100

2. ลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จากกลุ่ม
ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ ขึน้ ไป (58.3%)
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน (58%) โดยค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทยจากสื่ออินเตอร์เน็ต/ทีวี
(60%) นิยมเดินทางมากับเพื่อน/ครอบครัว (43.3%) ใช้ระยะเวลาการเดินทางท่องเทีย่ วประเทศไทย 5-7 วัน (50%) โดย
กิจกรรมทีจ่ ะกระทาเมื่อมาเยือนประเทศไทย คือ การเยีย่ มชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น ทะเล น้ าตก ภูเขา ฯลฯ
(37%) และมีความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วประเทศไทยซ้า แต่ยงั ไม่ทราบช่วงเวลา (58.3%) ดังรายละเอียดทีแ่ สดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่
พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
ประสบการณ์การมาเยือนประเทศไทย
ครัง้ แรก
มากกว่า 1 ครัง้ ขึน้ ไป
รวม
พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
แหล่งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
เพื่อน
หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
อินเตอร์เน็ต / ทีว ี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

167
233

41.80
58.30

400

100

จานวน (คน)

ร้อยละ

96
64
240
400

24.00
16.00
60.00
100

พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ในการเดิ นทางท่องเที่ยว
ท่องเทีย่ ว / พักผ่อน
เยีย่ มญาติ / เพื่อน
ประชุม/สัมมนา/ติดต่อธุรกิจ
รวม
พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
ความต้องการท่องเที่ยวซา้
กลับมาอีกภายในปีน้ี
กลับมาอีกภายในปีหน้า
กลับมาอีกแต่ไม่ทราบช่วงเวลา
รวม

1038

จานวน (คน)

ร้อยละ

232
5
163
400

58.00
1.30
40.80
100
(ต่อ)
ร้อยละ

จานวน (คน)
37
171
192
400

9.30
42.80
58.30
100

ลักษณะของการเดิ นทาง
มาคนเดียว
เพื่อน / ครอบครัว
ทีท่ างาน
บริษทั นาเทีย่ ว
รวม
ช่วงเวลาการเดิ นทางท่องเที่ยว
น้อยกว่า 5 คืน
5-7 คืน
1 สัปดาห์ขน้ึ ไป หรือเทียบเท่า
รวม

142
173
11
74
400

35.50
43.30
2.80
18.50
100

79
200
121
400

19.80
50.00
30.30
100

กิ จกรรมที่ต้องการจะทาเมื่อมาเยือนประเทศไทย
การเยีย่ มชมความสวยงามธรรมชาติ
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี
การศึกษาวิถชี วี ติ
กิจกรรมท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
รวม

148
84
111
57
400

37.00
21.00
27.80
14.30
100

3. ส่ว นประสมทางการตลาดการท่ อ งเที่ย วที่เ หมาะสมแก่ นัก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่น โดยพิจ ารณาตามป จั จัย
ส่วนประสมทางการตลาด จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มมี ุมมองว่าประเทศไทยมี
แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามตามธรรมชาติ (P:1) และราคาของสินค้า/บริการก็มคี วามเหมาะสม สังเกตจากค่าใช้จ่ายเฉลีย่ อยู่
ที่ 9,001-12,000 เยน/คน/วัน หรือ 3,001-4,000 บาท/คน/วัน (P:2) โดยใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการค้นหาข้อมูลการ
ท่องเทีย่ วประเทศไทย (P:3) และนิยมเดินทางในช่วงวันหยุดพักร้อน/หยุดติดต่อกันหลายวัน (P:4) เพื่อให้คุม้ ค่ากับแหล่ง
ท่องเทีย่ วและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วที่มอี ยู่ (P:5) โดยจะให้ความสาคัญกับปจั จัยด้านที่พกั อาศัยมาเป็ นอันดับ แรกๆ
(P:6) ในการตัดสินใจจากสินค้า/บริการทีม่ อี ยู่อย่างหลากหลาย (P:7) ซึ่งจะคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ (P:8) ดัง
รายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปจั จัยส่วนประสมการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไทย
จานวน (คน)
ผลิตภัณฑ์ (P1; Product) : สถานทีท่ อี่ ยากไป เมือ่ เดินทางมายังประเทศไทย
สถานทีท่ มี่ แี หล่งสวยงามทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ทีส่ มุย กระบี่ พัทยา
154
เมืองศูนย์กลางธุรกิจ/กิจกรรมสันทนาการทีห่ ลากหลาย เช่น กรุงเทพ
131
เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม เช่น อยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่
69
สถานทีอ่ ่นื ๆ เช่น แม่ฮ่องสอน กาญจนบุร ี นครราชศรีมา
46
รวม
400
ราคา ( P2;Price) : ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย (เฉลีย่ ต่อวัน)
น้อยกว่า 9,000 เยน/คน/วัน หรือ น้อยกว่า 3,000 บาท/คน/วัน
76
9,001-12,000 เยน/คน/วัน หรือ 3,001-4,000 บาท/คน/วัน
212
12,001-15,000 เยน/คน/วัน หรือ 4,001-5,000 บาท/คน/วัน
112
รวม
400
การส่งเสริมการตลาด (P4;Promotion) : ช่วงเวลาทีน่ ิยมเดินทางท่องเทีย่ ว
วันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ
78
วันหยุดพักร้อน / หยุดติดต่อกันหลายวัน
217
ช่วงเทศกาล / งานประเพณีของไทย
94
ไม่มกี าหนดช่วงเวลาทีแ่ น่นอน
11
รวม
400
กระบวนการซื้อ (P6;Purchasing Process) : ค่าใช้จ่ายทีเ่ สียมากทีส่ ดุ ในการเดินทาง
ค่าทีพ่ กั อาศัย
127
ค่าใช้จ่ายเพื่อความเพลิดเพลิน
53
ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่
87
ค่ายานพาหนะในการเดินทาง
76
ค่าของทีร่ ะลึก
57
รวม
400

ร้อยละ
38.50
32.80
17.30
11.50
100
19.00
53.00
28.00
100
19.50
54.30
23.50
2.80
100
31.80
13.30
21.80
19.00
14.30
100

ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไทย
จานวน (คน)
สิง่ แวดล้อมทางด้านกายภาพ (P5;Physical Environment) : ความประทับใจทีส่ ดุ สาหรับการท่องเทีย่ ว
ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว เช่น สปา กอล์ฟ เป็นต้น
42
วัฒนธรรมและประเพณีของไทยเป็นทีน่ ่าศึกษาเรียนรู้
112
แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามและหลากหลาย
168
ความมีน้ าใจ ไมตรีของชาวไทย
78
รวม
400
ช่องทางการจัดจาหน่าย (P3;Place) : ท่านรับรู้ และรูจ้ กั ประเทศไทยได้จาก
ลื่อบุคคล ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว/ญาติ แนะนาหรือชักชวน เป็นต้น
123
สือ่ อิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ ทีว ี วิทยุ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น
223
สือ่ หน่วยงาน ได้แก่ บริษทั ทัวร์ มูลนิธิ การท่องเทีย่ วไทยในญีป่ ุ่น เป็นต้น
54
รวม
400
การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (P7;Packaging) : รูปแบบของการเดินทางท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเมือ่ มาเยียนประเทศไทย
เยีย่ มชมวิถชี วี ติ วัฒนธรรมและประเพณี
123
สัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ ภูเขา ทะเล ฯลฯ
182
ต้องการสัมผัสกับความตื่นเต้น ท้าทาย เช่น ปืนเขา ล่องแก่ง ฯลฯ
12
การท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย สมุนไพรไทย ฯลฯ
83
รวม
400
ความร่วมมือทางธุรกิจ (P8;Partnership) : อุปสรรคทีส่ าคัญสาหรับการเดินทางท่องเทีย่ ว
ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
131
คุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว
44
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ระหว่างการเดินทาง
83
ภาษาทีใ่ ช้สอ่ื สาร
37
ั
ปญหาทางการเมื
อง
105
รวม
400

ร้อยละ
10.50
28.00
42.00
19.50
100
30.80
55.80
13.50
100
30.80
42.00
3.00
20.80
100
32.80
11.00
20.80
9.30
26.30
100

4. ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วของประเทศไทยในมุ ม มองนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่น โดยพิจ ารณาตามป จั จัย
ด้านภาพลักษณ์ทส่ี าคัญของประเทศไทย จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มมี ุมมอง
ต่อภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วไทยด้านต่างๆ ใน 3 ประเด็นดังนี้ มุมมองระดับที ด่ ีมาก ด้านคุณค่าและประสบการณ์จาก
การท่องเทีย่ ว (Mean = 4.3) คือ มุมมองระดับทีด่ ี ด้านคุณภาพและความหลากหลายของการท่องเทีย่ ว (Mean = 3.97)
และ มุมมองระดับปานกลาง ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ต่ าสุดในด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ ว (Mean = 3.02) ดัง
รายละเอียดทีแ่ สดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่
ประเมินภาพลักษณ์
ด้านคุณภาพและความหลากหลายของการท่องเทีย่ ว
ด้านวัฒนธรรมทีแ่ ข็งแกร่งของประเทศไทย
ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
ด้านคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ ว
รวมด้านภาพลักษณ์

S.D.
0.569
0.494
0.604
0.578
0.572
0.258

3.97
3.79
3.02
3.19
4.30
3.65

ระดับภาพลักษณ์
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี

5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อกาหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ วของประเทศ
ไทยระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กับ พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว (ประสบการณ์การมาเยือนประเทศไทย แหล่งรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว กิจกรรมที่ต้องการจะทาเมื่อมาเยือนประเทศไทย
ช่วงเวลาการเดินทางท่องเทีย่ ว ลักษณะของการเดินทาง และความต้องการท่องเทีย่ วซ้า ) และส่วนประสมทางการตลาด
ท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์; Product ราคา; Price ช่องทางการจัดจาหน่ าย; Place การส่งเสริมการตลาด; Promotion
สิง่ แวดล้อมทางด้านกายภาพ; Physical Environment กระบวนการซือ้ ; Purchasing Process การจัดรวมผลิตภัณฑ์;
Packaging และความร่วมมือทางธุรกิจ; Partnership) และภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทย (ด้านคุณภาพและ
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของประเทศไทย ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว และด้านคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ ว) โดยใช้สถิติ
การทดสอบแบบ T-test Independent และ One Way Anova สามารถวิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
การศึกษา
สถานภาพ
อาชีพ

ตัวแปรที่เป็ นปัจจัยต่ อการการวางแผนพัฒนาตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทย
พฤติ กรรมการท่องเที่ยว
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

**
**

**
**
**
**

รายได้
** แตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
- ไม่มคี วามแตกต่างกันหรือไม่มคี วามสัมพันธ์กนั

**
**
**
-

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ปุ่น สามารถนามา
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทเ่ี ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยเป็ นเพศชาย
อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนตัง้ แต่ 250,000 เยนขึน้ ไปหรือตัง้ แต่ 80,000 บาทขึน้ ไป ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริทธิ ์ พิพธิ พจนการณ์
(2555) [9] ทีก่ ล่าวว่า นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย เป็ นเพศชายและหญิงในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน มีอายุ 31-40 ปี สถานแต่งงาน มีรายได้ต่อเดือน 300,000-400,000 เยน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. การวิจ ัย ครัง้ นี้ พ บว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่ น ส่ว นใหญ่ ท่ีเ ดิน ทางเข้า มาท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยเคยมี
ประสบการณ์มาเยือนประเทศไทยมากกว่า 1 ครัง้ ขึน้ ไป ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน โดยมีการค้นหา
ข้อมูลการท่องเทีย่ วประเทศไทยด้วยตนเองจากสือ่ อินเตอร์เน็ต/ทีวี และมีเพื่อน/ครอบครัวเป็ นผูร้ ่วมเดินทางท่องเทีย่ วซึง่
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ใช้ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว 5-7 วัน โดยกิจกรรมที่จะกระทาเมื่อมาเยือนประเทศไทย คือ การเยี่ยมชมความ
สวยงามของธรรมชาติ เช่น ทะเล น้าตก ภูเขา ฯลฯ และมีความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วประเทศไทยซ้า แต่ยงั ไม่ทราบ
ช่วงเวลาซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วริทธิ ์ พิพธิ พจนการณ์ (2555) [9] ทีก่ ล่าวว่า นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่
มักจะทราบข้อมูลการท่องเทีย่ วจากอินเตอร์เน็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว โดยจะเดินทางมากับเพื่อน/ครอบครัว
และชอบเดินทางมาท่องเทีย่ วทะเล เช่น สมุย กระบี่ ภูเก็ต
3. การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ วประเทศไทย [10] จากพฤติกรรมและมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่มแี หล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ พร้อมทัง้
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถกี ารดาเนินชีวติ แบบไทยก็ยงั เป็ นโครงสร้างทีม่ เี สน่หใ์ นการดึงดูดนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ให้
เกิดความรูส้ กึ ชื่นชอบ อีกทัง้ ราคาของสินค้า/บริการก็มคี วามเหมาะสม ซึง่ สังเกตได้จากค่าใช้จ่ายทีส่ งู เฉลีย่ /วัน/คน อยู่ท่ี
9,001-12,000 เยน/คน/วัน (3,001-4,000 บาท/คน/วัน) และมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าโดยใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็ นสือ่ กลาง
ในการค้นหาข้อมูลการท่องเทีย่ วประเทศไทยด้วยตนเอง และนิยมเดินทางในช่วงวันหยุดพักร้อน/หยุดติดต่อ กันหลายวัน
เพื่อใช้ช่วงเวลาให้คมุ้ ค่ากับแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ อี ยู่อย่างหลากหลาย และนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ จะให้ความสาคัญกับเรื่องที่
พักอาศัยมาเป็ นอันดับแรกๆ สาหรับการเลือกเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว รวมไปถึงความปลอดภัยระหว่างเดินทางท่องเทีย่ ว
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วารัตช์ มัธยมบุรุษ (2555) [11] ทีก่ ล่าวว่า นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นจะท่องเทีย่ วในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติใ นช่ วงเวลาที่เหมาะสมต่ อ การท่อ งเที่ยว และใช้อินเตอร์เน็ ตในการค้นหาสถานที่พ ักและข้อมูล
ท่องเทีย่ วซึง่ จะเลือกที่พกั ที่ได้มาตรฐาน (อย่างน้อย 4 ดาว) และให้ความสาคัญกับ ความปลอดภัย โดยไม่ได้สนใจเรื่อง
ราคาแต่จะให้ความสนใจด้านการบริการมากกว่า
4. การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นมีมุมมองต่อภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วประเทศไทยในด้านต่างๆ
ใน 2 ประเด็น คือ ภาพลักษณ์ ด้านบวก ได้แก่ ด้านคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ ว ด้านคุณภาพและความ
หลากหลายของการท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของประเทศไทยตามลาดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
มีความเห็นว่าการเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทยทาให้ได้รบั ประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ได้ อีกทัง้
ยังก่อให้เกิดความนิยมชมชอบต่อวัฒนธรรมวิถีชวี ติ ใหม่ๆ เช่น อาหารไทย เครื่องแต่งกายแบบไทยและความมีน้ าใจ
ของคนไทย วัฒนธรรมเฉพาะพื้น ที่ก็ย ังคงเป็ น แม่เ หล็ก หลักในการดึง ดูด ความสนใจของนัก ท่อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่น ให้
เดินทางมาประเทศไทยมากขึน้ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ด้านลบ ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ ว และ
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว ก็เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย เนื่องจากว่า
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็ นนักท่องเที่ยวเอเชียที่ข้กี ลัว และหวันไหวต่
่
อประเด็นด้านความปลอดภัยไม่ว่าจาการเมือง
หรืออื่นๆ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ โรจนไชยศ์ สมจันทร์ (2553) [12] และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2555)
[13] ทีก่ ล่าวว่า ปจั จัยดึงดูดทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยมี 5 อันดับ คือ การต้อนรับขับสู้ การมี
มนุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ี ความตื่นตาตื่นใจ ประเทศที่มีความสุข และมีความน่ าตื่นเต้น ส่วนปจั จัยลบที่ทาให้นักท่องเที่ยว
ไม่ตดั สินใจเดินทางมาไทย 3 เรื่องหลัก คือ ภาพลักษณ์เชิงลบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การค้าประเวณี
โดยนักท่องเทีย่ วให้คะแนนด้านความปลอดภัยในเกณฑ์ต่าทีส่ ดุ
5. การวิจยั ครัง้ นี้ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อกาหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กับ พฤติกรรมการท่ องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว และ
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทย โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบแบบ T-test Independent และ One Way Anova พบว่า
เพศ มีความสัมพันธ์ก ับ มุมมองภาพลักษณ์ ก ารท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของ
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.010)
อายุ มีความสัมพันธ์กบั มุมมองภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของ
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.020) และมีความสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไทย ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย; Place (Sig 2-tailed = 0.009)
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การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ วไทย ด้านผลิตภัณฑ์; Product (Sig 2-tailed =
0.042) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย; Place (Sig 2-tailed = 0.014)
สถานภาพ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการท่ อ งเที่ย วของประเทศไทย ด้า นประสบการณ์ ก ารมาเยือ น
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.024) ด้านช่วงเวลาการเดินทางท่องเทีย่ ว (Sig 2-tailed = 0.036) และมีความสัมพันธ์กบั
มุมมองภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทย ด้านคุณค่าและประสบการณ์จากการท่องเทีย่ ว (Sig 2-tailed = 0.008)
อาชี พ มีความสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวไทย ด้านการส่งเสริมการตลาด; Promotion
(Sig 2-tailed = 0.036)
รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย ด้า นกิจกรรมที่ต้องการจะทาเมื่อมาเยือ น
ประเทศไทย (Sig 2-tailed = 0.020) และมีความสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ วไทย ด้านการจัดรวม
ผลิตภัณฑ์; Packaging (Sig 2-tailed = 0.026)
จากการวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงเนื้ อหาจากผลการศึกษาในแต่ ละตัวแปร ที่ได้พิจารณาให้สอดคล้องตามแนวคิด
การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่ องเที่ยว [14] สามารถก าหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาตลาดการท่ องเที่ยวของ
ประเทศไทยได้ดงั นี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ ง่ อํานวยความสะดวก: การเดินทางท่องเทีย่ วต้องสะดวกและปลอดภัย
จากผลการวิจยั ระบุว่าปจั จัยที่ส่งผลต่ อการท่องเที่ยวซ้า ได้แก่ เรื่องของการเดินทางที่สะดวก ดังนัน้ ประเทศไทยควร
มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเทีย่ วให้ดขี น้ึ กว่าเดิม
2. การพัฒนาและฟื้ นฟูแหล่งท่องเที ย่ วให้เกิ ดความยังยื
่ น: มุ่งเน้นการฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย่ วเสื่อมโทรมให้มี
ความสมบูร ณ์ ดงั เดิม เนื่องจากนักท่อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่นรักสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติมาก ดังนัน้ นอกจากต้องอนุ รกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมให้มีอตั ลักษณ์ แล้ว ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมบูรณ์ในลักษณะของ
การท่องเทีย่ วเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเทีย่ วหลักกับแหล่งท่องเทีย่ วรองและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
3. การพัฒนาสิ นค้าและบริ การรวมปั จจัยสนับสนุนการท่ องเที ย่ ว: มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิม่
ศักยภาพการท่องเที่ยวด้านต่ างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนา
บุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ย วให้มีศ ัก ยภาพทางการแข่ ง ขัน การศึก ษาพฤติก รรมของชาวญี่ปุ่ น พบว่ า ชาวญี่ปุ่ น ให้
ความสาคัญต่อการบริการของบุคคลากรทีส่ ามารถสือ่ สารภาษาญีป่ นุ่ ได้ลาดับแรก
4. การสร้างความเชือ่ มันและส่
่
งเสริ มการท่องเที ย่ ว: มุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์ ทด่ี ที างด้านการท่องเทีย่ ว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับรูแ้ ละเข้าใจและเกิดความเชื่อมัน่ ซึ่งเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าการท่องเที่ยว เนื่องจากชาว
ญี่ปุ่นเป็ นนักท่องเที่ยวเอเชียที่หวันไหวต่
่
อความปลอดภัย ไม่ว่าจะทางการเมืองหรือด้านอื่นๆ เพื่อครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องร่วมมือกันรักษาความสงบและความปลอดภัยในประเทศให้สงู ขึน้ ผ่านการสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศเชิงรุก เช่น การจัดงานแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วในประเทศไทย โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมากขึน้ และมีการใช้จ่ายมากขึน้
5. การส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรการท่องเที ย่ ว: มุ่งเน้นการสร้างและการบริหารจัดการการแหล่งท่องเทีย่ วให้มกี ารบูรณาการร่วมกัน
เพื่อให้การดาเนินงานมีเอกภาพ และลดความซ้าซ้อนของภารกิจ ซึง่ รัฐบาลและทุกภาคีทเ่ี กีย่ วข้องควรเปลีย่ นมุมมองการ
จัดการท่องเที่ยวเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เป็ นกลุ่มตลาดคุณภาพ โดยเน้ นการจัดการด้านอุปทานให้พร้อม
มากกว่าการส่งเสริมการตลาด (อุปสงค์)

ข้อเสนอแนะ
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่ น มีบ ทบาทอย่ า งมากในการก าหนดทิศ ทางการท่ อ งเที่ย วไทย เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่มกี ารใช้จ่ายทางเศรษฐกิจสูง สามารถที่จะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้พ้นจาก
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ลักษณะความไม่ยงยื
ั ่ นในปจั จุบนั และผลจากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของประเทศไทยในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีสิ่งที่ควรศึกษาเพิ่ม เติมคือ การศึก ษาในมุม มองของผู้ประกอบการท่ องเที่ย ว เนื่องจากการ
วางแผนเพื่อพัฒ นาตลาดจะต้อ งได้รบั ความร่ วมมือจากทุกฝ่ายเข้า ร่ว มกัน เพื่อให้ท ราบมุม มองทัง้ ด้านอุป สงค์ของ
นักท่องเทีย่ วและอุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยให้มคี วามเหมาะสมกัน
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ทรัพยากรวัฒนธรรมไทลือ้ : มูลค่าเพิ่ มเพื่อการท่องเที่ยว
Tai-Lue Cultural resources : Value added for tourism
กัญญรัตน์ วิเศษ1 และเกศรา สุกเพชร1
Kanyarat Wises1 and Kassara Sukpatch1
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในมิติวฒ
ั นธรรมไทลือ้ ในพืน้ ทีอ่ ําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา โดย จากการศึกษาพบว่าในพืน้ ทีท่ ท่ี ําการศึกษามีทรัพยากรวัฒนธรรมไทลือ้ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบ
ของโบราณสถานวิหารศิลปะไทลื้อในวัดหย่วน บ้านเรือนทรงไทลื้อ การสืบทอดวิถีชวี ติ ประเพณี และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต การทอผ้าไทลื้อ การบริโภคและวิธีการประกอบอาหาร และเพื่อการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมไทลื้อในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ เพื่อการท่องเที่ยว ควรมีแนวทางการจัดการมิติวฒ
ั นธรรมอย่างยังยื
่ นบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา โดยยึดหลัก 4 ประการของการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ได้แก่ 1.การดําเนินกิจกรรมการท่องเทีย่ วโดย
คํานึงถึงขอบเขตความสามารถในการรองรับของทรัพยากรการท่องเที่ยว 2.การคํานึงถึงผลกระทบจากรูปแบบกิจกรรม
ทางการท่องเทีย่ วทีต่ ่อชุมชน 3.คํานึงถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของทัง้ ผูม้ สี ่วนได้ และเสียภายในชุมชน
และ 4.มีการวางแผนการจัดการการท่องเทีย่ วโดยครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และขนบธรรมเนียม
วิถีชีวติ ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็ นการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าเพิม่ เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อ
ผลประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
คาสาคัญ: ทรัพยากรวัฒนธรรมไทลือ้ การท่องเทีย่ ว

Abstract
The objective of this study aim to analyze dimension of Tai-Lue cultural resources of chiangkam
district prayao province. From studying, it is found out that there are a variety of Tai-Lue cultural resources in
the form of praying hall decorated with Tai Lue style in Yuan temple, Thai-house's Tai Lue style, way of
livings, norm and cultural livings, cloth making, consuming behavior, food processing. In order to create a
sustainable value creation by using of Tai Lue cultural resources for tourism, there should be a dimensional
management of sustainable cultural based on local resources for as following 1. Considering of resources
capability to suit with number of tourists. 2. Considering for type of tourism activity that might effects to local
community 3.Considering for participation of tourism activity from advantage and disadvantage group of
people in local community. 4. Planning of tourism management in all related aspects for an example
economic, society, environment and norm, culture and to create value for local cultural resource in the field of
tourism to be the most benefit for all involved parties.
Key words: Cultural Management , Tai Lue Culture Resources
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บทนา
วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีม่ กี ารสืบทอดมาจากอดีตกาล มีความแตกต่างกันตามสภาพพืน้ ที่ ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศที่
มีการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชน โดยในความแตกต่ างนัน้ อาจมีความเชื่อมโยงเกิดเป็ นเรื่องราวร้อยเรียงที่นํามาสู่ความ
น่าสนใจในการศึกษา
เพื่อทําการค้นคว้าหาแนวทางในการต่ อยอดผลผลิตทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นนัน้ ๆ โดยการศึกษาค้นหา
เรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่น ยังเปรียบเสมือนการค้นหาเสน่ ห์ สิง่ ดึงดูดใจ อันเป็ นกระบวนการนํ ามาสู่การต่อยอด
สร้างคุณค่าและยังเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั วัฒนธรรมท้องถิน่ นัน้ ๆ อีกด้วย [2]
จากแนวคิดดังทีไ่ ด้กล่าวมา ผนวกเข้ากับการวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ.2555 – 2559 สิง่ ที่พบจากการวิเคราะห์ คือ ประเทศไทยมีทรัพยากรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงอัธยาศัย
ไมตรีของคนไทยเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลบวกให้กบั การจัดการการท่องเทีย่ วในประเทศไทย รวมถึงปจั จัยสนับสนุ นอีกหลาย
ประการ อาทิ ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการท่องเทีย่ ว รวมถึงทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ท่เี หม าะสมสําหรับการ
พัฒนาการท่องเทีย่ ว [1]
โดยหากกล่าวถึงการท่องเทีย่ วกับวัฒนธรรม ภาคเหนือของประเทศไทยเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ที รัพยากรวัฒนธรรมที่
โดดเด่นสอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์เชิงรุกทีม่ ุ่งสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพืน้ ฐานของวัฒนธรรม ตลอดจนมีความ
หลากหลายทางชาติพนั ธ์ อาทิ วัฒนธรรมไทลือ้
ไทลือ้ เป็ นหนึ่งในชาติพนั ธุท์ ม่ี กี ารเดินทางจากเมืองสิบสองปนั นาทางตอนใต้ของประเทศจีนเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานใน
บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทย มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง มีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย พอเพียง พึง่ พาตน มีการ
อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มนํามาสูก่ ารเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน อีกทัง้ มีพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจส่งผลให้ลกั ษณะนิสยั ของชาติ
พันธุไ์ ทลือ้ มีความอ่อนโยน เป็ นมิตร มีน้ําใจ ซึง่ เป็ นลักษณะทีเ่ หมาะสมต่อการต้อนรับผูม้ าเยือนหรือนักท่องเทีย่ ว ประกอบ
กับแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ทีม่ ุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ ทีท่ ่ี
มีศกั ยภาพ ซึง่ มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพเพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
ไทย โดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิม่ ได้ [1]
ดังทีก่ ล่าวมา ด้วยความพร้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์ประกอบกับอัธยาศัยทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการ
ต้อนรับผูม้ าเยือนของชาติพนั ธุไ์ ทลือ้ รวมถึงการสนับสนุ นของภาครัฐ จึงมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ไทลือ้ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ เพื่อการท่องเทีย่ ว ผ่านการศึกษาในครัง้ นี้เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมิตวิ ฒ
ั นธรรมอย่าง
ยังยื
่ นบนฐานทรัพยากรท้องถิน่ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาในขัน้ ตอนต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วในมิตวิ ฒ
ั นธรรมไทลือ้ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

ผลการศึกษา
ชาติพนั ธุไ์ ทลือ้ แต่เดิมตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ทเ่ี มืองสิบสองปนั นา ทางตอนใต้ของประเทศจีน นิยมปลูกสร้างบ้านเรือน
อยู่รมิ แม่น้ํา มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคนล้านนา มีภาษาพูดและภาษาเขี ยนเป็ นของตนเอง โดยภาษาพูดนัน้ มี
ความคล้ายคลึงกับภาษาไทย สามารถสือ่ สารกันรูเ้ รื่อง
ชาวไทลือ้ มีพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจพร้อมกับการนับถือ บูชาผี ดังนัน้ ความเชื่อเกีย่ วกับเรื่องวิญญาณ
จึงส่งอิทธิพลต่อแนวความคิดเป็ นอย่างมาก แต่กม็ กี ารจัดการผนวกแนวคิดระหว่างความเชื่อเรื่องผีทม่ี มี าตัง้ แต่อดีตกับ
ความเชื่อ คําสอนของพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เกิดเป็ นวิถกี ารดํารงชีวติ ประเพณีและพิธกี รรมทีส่ บื
ทอดมาจนถึง ปจั จุบ ันโดยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีทงั ้ ความคล้า ยคลึง และแตกต่ างจากพุท ธศาสนาในสังคมอื่น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น ในการนับถือพุทธศาสนาของชาวไทลือ้ จะไม่นิยมจัดหิง้ พระไว้ทบ่ี า้ น จากความเชื่อทีว่ ่าพระพุทธรูปเป็ น
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สิง่ ศักดิสิ์ ทธิควรบู
ชาเฉพาะในวัดวาอาราม ส่วนทีบ่ า้ นจะมีการจัดตัง้ หิง้ ผีเรือนหรือเทวดาเรือนเพื่อปกปกั รักษาคนใน
์
ครอบครัว [2]
ผลจากการศึกษาทรัพยากรการท่องเทีย่ วในมิตวิ ฒ
ั นธรรมไทลือ้ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ปรากฏดังนี้
1.วัดพระธาตุสบแวน วัดของชาวไทลือ้ ทีน่ อกจากจะเป็ นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีต้นจามจุรี
ขนาดใหญ่ อายุกว่าร้อยปี แผ่กงิ่ ก้านสาขาอยู่ใกล้กบั โรงเรียนอนุบาลเชียงคําซึง่ อยู่ในบริเวณเดียวกับวัดพระธาตุ สบแวน
ด้านข้างของอุโบสถ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของเจดียเ์ ก่าแก่อายุร่วมแปดร้อยปี เจดียไ์ ด้รบั การบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจึงมีลกั ษณะที่
ั ้ งห์อยู่ทงั ้ 4 มุม [3]
สมบูรณ์ตามรูปแบบศิลปะล้านนา ฐานสีเ่ หลีย่ ม สีขาวยอดฉัตรทอง มีรปู ปูนปนสิ

ภาพที่ 1 เจดียว์ ดั พระธาตุสบแวน

ภาพที่ 2 ต้นจามจุรอี ายุกว่าร้อยปี

2.วัดแสนเมืองมา เป็ นวัดทีส่ ร้างตามศิลปะไทลือ้ หลังคามุมแป้นเกล็ดไม้ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที่แสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงการดําเนินวิถชี วี ติ ของชาวไทลือ้ ได้แก่ การบวชพระ การทําบุ ญ การ
เล่ น นํ้า สงกรานต์ อีกทัง้ ยังมีการแขวนธงหรือตุง ตามความเชื่อทีว่ ่าเป็ นการอุทศิ ให้กบั ผูล้ ่วงลับไปแล้วเพื่อเป็ นบันได
สูส่ วรรค์ [3]

ภาพที่ 3 วัดแสนเมืองมา

ภาพที่ 4 วิหารศิลปะไทลือ้

ภาพที่ 5 ภาพจิตรกรรมแสดงวิถชี วี ติ ชาวไทลือ้ กับพุทธศาสนา
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ภาพที่ 6 ภาพจิตรกรรมแสดงวิถชี วี ติ ชาวไทลือ้

3.ประเพณี ปีใหม่ ปี ใหม่ของชาวไทลือ้ หรือสงกรานต์ ของชาวไทย โดยจะมีการประกอบพิธกี นั ตัง้ แต่วนั ที่
13 เมษายน ยาวไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน โดยแต่ละวัน ก็ จ ะมี พ ิ ธ ี ที่ แ ตกต่ า ง กันไป ได้แก่ วันแรก คือวันที่ 13
เมษายน เรี ย กว่ า วั น จั ๋งขารล่อง ชาวไทลือ้ จะจุดพลุ จุดประทัดดังสนันหมู
่ ่บา้ นตัง้ แต่เช้าตรู่เพื่อขับไล่ตวั จั ๋งขารซึง่ ถือ
ว่าเป็ นตั ว อั ป มงคล ถัดมาวันที่ 14 เมษายนเรียกว่าวันเน่า ถือเป็ นวันอัปมงคล จะต้องวางตัวสงบเสงีย่ ม ไม่ด่าเฆีย่ น
ตีลกู หลานและไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน อีกทัง้ ยังทําการจัดเตรียมอาหารในวันรุ่งขึน้ พร้อมกับการจัดเตรียมสิง่ ของไว้
สําหรับดําหัวพ่อแม่ญาติผใู้ หญ่ ตกเย็นจะพาบุตรหลานขนทรายเข้าวัดก่อเป็ นเจดียท์ ราย เพื่อทดแทนการเหยียบยํ่า
ทรายออกจากวัดตลอดปี ท่ผี ่านมา ถัดมาวันที่ 15 เมษายนเรียกว่าวันพญาวัน ตอนเช้าจะไปทําบุญตานขันข้าวที่วดั
ตอนสายเริม่ พิธดี าํ หัวญาติผใู้ หญ่และบุคคลทีเ่ คารพนับถือ ตกบ่ายผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จะไปฟงั เทศน์ หนุ่ มสาวก็จะนัดกันกลาง
หมู่บา้ น เพื่อแข่งขันกี ฬ าพื้ น บ้ า นและเล่นนํ้าสงกรานต์กนั อย่างสนุ กสนาน ถัดมาวันที่ 16 เมษายน เรียกว่าวันปาก
ปี๋(วันปากปี ) เป็ นวันเริม่ ต้นปี ใหม่ของไทลือ้ จะมีการนําเอาสะตวงไปประกอบพิธกี รรมทีว่ ดั พร้อมนํานํ้าขมิน้ สมปอ่ ยไป
สงนํ้าพระร่วมกัน ถัดมาวันที่ 17 เมษายน เรียกว่าวันปากเดือน ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทําความสะอาดวัดเรียกว่า วัน
ล้างวัด และสุ ด ท้ า ยวันที่ 18 เมษายนเรียกว่าวันปากวัน ชาวไทลือ้ บางส่วนยังคงสนุ กสนานรื่นเริง บางส่วนพักผ่อน
เพื่อเตรียมตัวกลับมาประกอบอาชีพตามปกติ [4]

ภาพที่ 7 การก่อเป็ นเจดียท์ ราย เพื่อทดแทนการเหยียบยํ่าทรายออกจากวัดตลอดปี ทผ่ี ่านมา
5.พิ ธีแต่ งงาน นับตัง้ แต่ มีการถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิงตามสัญญาณการดับไฟ ตามจารีตประเพณีของ
สังคมไทยลื้อถือว่าทัง้ คู่เป็ นสามีภรรยากันโดยชอบแต่ยงั คงแยกกันอยู่ตามปกติ จนกว่าฝ่ายหญิงจะมาขอให้ไปอยู่
ระหว่างนัน้ ฝายหญิงก็จะเตรียมตัวเป็ นแม่บา้ นแม่เรือน ฝ่ายชายก็ต้องทํางานหนักเพื่อเก็บหอมรอมริบทรัพย์สนิ เงิน
ทอง เมื่อถึงฤกษ์งามยามดีจงึ มีการจัดพิธแี ต่งงาน โดยมีการเตรียมงานประกอบด้วยการเตรียมอาหารการกินเพื่อ
เลีย้ งฉลองและทําบายศรีสขู่ วัญบ่าวสาว ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ฝา่ ยสาวนําข้าวตอกดอกไม้ไปสู่ขอฝ่ายชาย แล้วยกขันหมากมาทํา
พิธที บ่ี า้ นฝา่ ยสาวและอยู่อาศัยทีบ่ า้ นฝา่ ยสาวเป็ นส่วนใหญ่ [3]

ภาพที่ 8 พิธแี ต่งงาน
1047

6.อาหารในวิ ถีชีวิตชาวไทลือ้ ชาวไทลือ้ เชียงคํา กินอยู่อย่างง่ายๆ บริโภคอาหารที่หาได้จากธรรมชาติตาม
ฤดูกาล เช่นหน่อไม้ ผักต่างๆ รับประทานข้าวเหนียวเป็ นหลัก อาหารทีช่ าวไทลือ้ เชียงคํานิยมได้แก่ แกงผักต่างๆ เช่น
ผักเสีย้ ว ผักหละ(ชะอม) สําหรับหน่อไม้จะนํามาปรุงกับนํ้าปู เป็ น ยําหน่อไม้ แกงหน่อไม้ นอกจากนี้ยงั มีอาหารประเภท
ซ้า ได้แก่ ซ้าผักกาด ซ้ามะเขือ และยังมีขา้ วกัน้ งา ที่ทําจากการคัวงาดํ
่ าจนหอมโคลกละเอียดและนํ ามาคลุกกับข้าว
เหนียวปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย นอกจากอาหารดังทีก่ ล่าวมาแล้ว อาหารทีช่ าวไทลือ้ นิยมรับประทานยังมี “แอ่ ง แถะ”
ซึง่ ทํามาจากส่ ว นใบของพืชล้มลุกที่มลี ําต้นเป็ นเถาเป็ นเครือ หัวอยู่ใต้ดนิ ใบมีรูปร่างคล้ายใบโพธิ ์ ใต้ใบมีขนอ่อนๆ
จะเจริญเติบโตในฤดูฝน ถึ ง ต้ น ฤดู หนาว แอ่งแถะ เป็ นพืชสมุนไพรแก้รอ้ นในกระหายนํ้า เป็ นยาระบายได้ดี นํามา
ประกอบอาหารโดยการนําส่วนใบมาตําผสมนํ้าเล็กน้อยแล้วคัน้ กรองเอากากทิง้ นํามาใส่ภาชนะทิง้ ไว้หนึ่งคืนก็จะจับ
ตัวกันเป็ นก้อนคล้ายเยลลี่ เมื่อจะรับประทานก็นํามาปรุงใส่พริกป่น เกลือป่น ปลาแห้งป่น ถัวลิ
่ สงป่น ปรุงให้มรี ส
เปรี้ยวด้วยนํ้ ามะนาว หรือรมะกอกสุก แอ่งแถะเป็ นอาหารดัง้ เดิมของชาวไทลื้อ รับประทานเป็ นกับข้าว หรือเป็ น
อาหารว่างก็ได้ [3]

ภาพที่ 9 ใบแอ่งแถะ

ภาพที่ 10 แอ่งแถะ

โถ่โอ่ มากจากคําว่า โถ่ เป็ นภาษาไทลือ้ แปลว่า ถัว่ และโอ่แปลว่า เน่า โถ่โอ่ คือ ถัวเน่
่ า แต่เมื่อปรุงอาหารจะ
หอมอร่อย โถ่โอ่ทาํ มากจากถัวเหลื
่ องต้มสุกแล้วนํามาหมักไว้ประมาณ 2-3 วัน แล้วนํามาประกอบอาหาร เช่น เกียวโถ่
โอ่ คือ นํามาบดใส่เครื่องปรุง เช่น พริกแห้ง กระเทียม ขิง เกลือ แล้วผัดกับไข่รบั ประทานกับข้าวร้อนๆ แล้วคลุกเคล้า
ให้เข้ากันกับถัวเน่
่ าบด นอกจากนี้ยงั มีการถนอมอาหารโดยการนําโถ่โอ่มาทําเป็ นแผ่นแล้วตากแห้งเพื่อเก็บไว้รบั ประทาน
ได้นานยิง่ ขึน้ [3]

ภาพที่ 11 โถ่โอ่
น้าผัก เป็ นอาหารของชาวไทลือ้ ทีท่ าํ มาจากดอกผักกาดจ้อน ตัดในขณะทีต่ ้นผักกาดออกดอกและกําลังบาน
จะได้ดอกผักกาดทีด่ ี แล้วนําไปบดให้ละเอียดนํามาหมักทัง้ กากผสมนํ้า เกลือ และข้าวเหนียวเล็กน้อย ทิง้ ไว้ประมาณ
2 – 3 คืน จนได้รสเปรีย้ ว จากนัน้ กรองเอากากทิ้ง นําส่วนที่เหลือไปเคี่ยวจนแห้ง จะได้น้ําผักมีสเี ขียวคลํ้า มีรส
เปรีย้ ว หากนําไปตากให้แห้งจะเก็บไว้ได้นาน เมื่อต้องการรับประทานก็นํามาทําเป็ นนํ้าพริกนํ้าผัก [3]
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ภาพที่ 12 นํ้าพริกนํ้าผัก รับประทานกับปลาปิ้ ง
ส้มผักกาด หรือซุม้ ผักกาด เป็ นการแปรรูปอาหารโดยการนําผักกาดมานวดกับเกลือจนได้ ท่ี ใส่ขา้ วเหนียว
เล็กน้อยหมักทิง้ ไว้ 1-2 คืน จนมีรสเปรีย้ ว ส้มผักกาดสามารถนํามาปรุงเป็ นอาหารได้หลากหลายวิธี เช่น รับประทาน
เป็ นเครื่องเคียงกับนํ้าพริกหรือโขลกพริกหนุ่ มปิ้ ง กระเทียม แล้วนําไปผสมกับส้มผักกาด โดยทุบขิงใส่เล็กน้อยและ
ซอยมะเขือ เป็ น แผ่ น บางๆ ใส่ ล งไปด้ว ย ก็จ ะได้ก ับ ข้า วอีก อย่ า งหนึ่ ง ชาวไทลื้อ เรีย กว่ า “แยมซุ้ม ผัก กาด”
รั บ ประทานกั บ ปลาปิ้ ง หมูป้ิ ง แคบหมู หรือเนื้อสัตว์อ่นื ๆ [3]

ภาพที่ 13 แยมซุม้ ผักกาด กับปลาปิ้ ง
ขนมปาด มีลกั ษณะคล้า ยกับขนมเปี ยกปูน แต่ เป็ นสีน้ํ า ตาล มีรสหวานมัน มีกลิ่นหอม ชาวไท ลื้อนิย ม
รับประทานกับข้าวแคบ ขนมปาดทําจากแป้งข้าวเหนียวนํามากวนกับนํ้าตาลผสมนํ้าอ้อย และกะทิ ส่วนใหญ่นิยมทํา
ขนมปาดในงานทําบุญขึน้ บ้านใหม่ งานบวช งานฉลองต่างๆ จึงต้องกวนกันเป็ นหม้อใหญ่ๆ โดยต้องใช้คนช่วยกัน
กวนหลายคน จนกว่าแป้งจะเหนียวได้ทน่ี ํามาเทใส่ถาด ทิง้ ไว้ให้แข็งตัว แล้วตัดเป็ นชิน้ ๆ รูปขนมเปี ยกปูน [3]

ภาพที่ 14 ขนมปาด

ภาพที่ 15 การทําขนมปาดในงานบุญ

ข้าวแคบ เป็ นขนมหรืออาหารว่างของชาวไทลือ้ มีลกั ษณะคล้ายข้าวเกรียบ รสเค็ม ทําจากแป้งข้าวจ้าวหรือ
แป้งข้าวเหนียว ทําเป็ นแผ่นตากให้แห้ง วิธรี บั ประทานคือนํามาย่างไฟอ่อนๆ หรือทอดเหมือนข้าวเกรียบ ชาวไทลื้อ
นิยมรับประทานข้าวแคบทอดกับขนมปาด [3]
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ภาพที่ 16 ข้าวแคบทอดกับขนมปาด
ข้าวควบ คือ “ข้าวเกรียบใส่น้ําตาลอ้อย มีรสหวานอย่างข้าวเกรียบว่าว” ข้าวควบได้มาจากการนําข้าว
เหนียวทีส่ กุ แล้วตําให้เมล็ดข้าวแตกละเอียด ผสมกับนํ้าอ้อย หรือนํ้าตาล ใส่เกลือเล็กน้อย นวดให้เข้ากันแลแล้วปนั ้
เป็ นก้อน แล้วใช้ไม้กลมคลึงให้เป็ นแผ่นบางๆ แล้วตากให้แห้ง เมื่อจะรับประทานก็นํามาผิงไฟอ่อนๆ ให้ขา้ วควบพอง
ตัวเป็ นแผ่นใหญ่มสี เี หลืองน่ารับประทาน “ข้าวควบ” เป็ นอาหารว่างที่ ชาวไทลือ้ นิยมรับประทาน รสหวานกรอบ [3]

ภาพที่ 17 ข้าวควบ
จากการศึกษาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วในมิตวิ ฒ
ั นธรรมไทลือ้ พบว่าในพืน้ ทีอ่ ําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
มีทรัพยากรวัฒนธรรมไทลือ้ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม บ้านเรือนทรงไทลือ้
ประเพณีต่ างๆ ที่ได้ปฏิบ ัติสบื ทอดมา รวมถึงวิถีชีวิต ที่ได้ดําเนิ นอยู่ในป จั จุบนั ที่มีก ารผสมผสานเข้ากับยุค สมัย ที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่ละทิง้ ความเป็ นมาของตนเอง เมื่อผนวกเข้ากับอัธยาศัย มิตรไมตรีอนั อ่อนโยนของชาวไทลื้อ
แล้ว จึงทําให้อาํ เภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะแก่การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมไทลือ้ ในการสร้างมูลค่าเพิม่
เพื่อการท่องเทีย่ ว
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการจัดการมิตวิ ฒ
ั นธรรมอย่างยังยื
่ นบนฐานทรัพยากรท้องถิน่ อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วในมิตวิ ฒ
ั นธรรมไทลือ้ ในพืน้ ทีอ่ ําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา พบว่า ในพืน้ ทีท่ ท่ี าํ การศึกษามีทรัพยากรวัฒนธรรมไทลือ้ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบของ
โบราณสถานวิหารศิลปะไทลื้อในวัดหย่วน บ้านเรือนทรงไทลือ้ การสืบทอดวิถีชวี ติ ประเพณี และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต การทอผ้าไทลื้อ การบริ โ ภคและวิ ธ ี ก าร ประกอบอาหาร สืบเนื่องมาจากลั ก ษณะขอ งการดํารงชีวิต
ขนบธรรมเนี ย มประเพณีทห่ี ล่อหลอมให้ชาวไทลือ้ มีการตัง้ ถิน่ ฐานอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม มีการเอือ้ เฟื้ อ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง
กันและกัน มี พุ ท ธศาสนาเป็ นศูนย์รวมจิตใจ ส่งให้สบื ให้เกิดเป็ นความสามัคคีภายในชาติพนั ธุ์ ซึ่งปรากฏให้เห็นใน
หนึ่งตัวอย่าง คือ จากการจัดงานสืบสานตํานานไทลือ้ เลื่องลือวัฒนธรรมล้านนา ซึง่ จะมีการรวมกลุ่มกันของชาติพนั ธุ์
ไทลือ้ จากทุกจังหวัดและประเทศใกล้เคียง มาร่วมงานกันทีอ่ ําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อันเป็ น ศูนย์กลางการจัดงาน
ซึง่ การจัดงานสืบสานตํานานไทลือ้ เลื่องลือวัฒนธรรมล้านนานี้ ได้จดั ต่อเนื่องกันกว่าสิบปี แล้ว นอกจากความเข้มแข็ง
และความหลากหลายของทรัพยากรวัฒนธรรมแล้ว ลักษณะนิสยั ของชาติพนั ธุไ์ ทลือ้ ทีม่ คี วามอ่อนโยน อ่อนน้อม เป็ นมิตร
มีอธั ยาศัยไมตรี ยังส่งผลดีต่อการต้อนรับผูม้ าเยีย่ มเยือนจากการท่องเทีย่ ว และด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี้
คือ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการมิ ติ ว ั ฒ นธรรมอย่างยังยื
่ นบนฐานทรัพยากรท้องถิน่ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
จึงจําเป็ นต้องอาศัยหลักในการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น อันประกอบด้วย การดําเนินกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรในพืน้ ทีเ่ พื่อมิให้ทรัพยากรเกิดการเสื่อมโทรมลงจากการใช้
งานทีเ่ กิดการรองรับ เพราะในทรัพยากรบางอย่างเมื่อสูญเสียไปแล้วไม่สามารถสร้าง หรือหาเพื่อทดแทนได้ หลักการ
ต่อไปคือ การจัดกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วโดยคํานึงถึงผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบ มีการคํานึงถึงการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของทัง้ ผู้มสี ่วนได้และเสียภายในชุมชน มีการประสาน ร่วมมือ ออกความเห็นต่อการ
จัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากทุกคนในชุมชนถือเป็ นเจ้าของทรัพยากรร่วมกั น และหลักการสุดท้าย คือ มีการวาง
แผนการจัด การการท่ อ งเที่ย วโดยครอบคลุ ม ทุ ก มิติ ได้แ ก่ เศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดล้อ ม และวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมภายในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ ของการจัดการการท่องเที่ยวทัง้ ในส่วนของตัวผู้ประกอบกิจการการ
ท่องเทีย่ ว และส่วนรวมแก่ชุมชนเป็ นไปอย่างสอดคล้องกัน
เมื่อมีการใช้ทรัพยากรไทลื้อที่มอี ยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนกรอบความมันคงจากหลั
่
กการการ
จัดการการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ส่งผลให้เกิดเป็ นแนวทางการจัดการมิตวิ ฒ
ั นธรรมอย่างยังยื
่ นบนฐานทรัพยากรท้องถิน่
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อันเป็ นการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าเพิม่ เพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อผลประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
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ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศของอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด จังหวัด
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Ecotourism potential of Khao Sam Roi Yod National park, Prachuap Khiri Khan Province
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ จํานวน 8 คน 2) ผูป้ ระกอบการในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จํานวน 5 คน และ 3) กลุ่ม
อนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอด จํานวน 21 คน รวมทัง้ สิน้ 34 คน ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา
แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพด้านพืน้ ทีธ่ รรมชาติทเ่ี กีย่ วเนื่องกับระบบนิเวศ พบว่าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด มีจุดดึงดูดด้านการท่องเทีย่ วและเรียนรูธ้ รรมชาติ 2) ศักยภาพด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น พบว่า การท่องเที่ยวของอุทยานส่งผลให้แหล่งธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม จํานวนเจ้าหน้ าที่อุทยานไม่
เพียงพอในการให้บริการและสถานทีท่ ่องเที่ยวบางแห่งภายในอุทยานเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการดูแล 3) ศักยภาพ
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสิง่ แวดล้อมศึกษา พบว่า อุทยานจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้ความรูแ้ ละให้นักท่องเทีย่ วมีส่วน
ร่วมในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและธรรมชาติโดยการเผยแพร่และสื่อความหมายธรรมชาติ และ4) ศักยภาพด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่ ว พบว่า ชุมชนไม่มสี ่วนร่วมในวางแผน จัดการการท่องเทีย่ วหรือเสนอแนว
ทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วร่วมกับอุทยานเท่าทีค่ วรและการท่องเทีย่ วของอุทยานก็ไม่ได้ทาํ ให้ชุมชนมีรายได้มากนัก

คําสําคัญ: ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Abstract

This research aims to study ecotourism potential of Khao Sam Roi Yod National park, Prachuap
Khiri Khan Province. This is a qualitative research by using in-depth interviews. According to the study
sample was divided into three groups consisting of the first is government officials by 8 people, the second is
entrepreneurs are 5 people and the third is the conservation and develop Thung Sam Roi Yod group were
21, the total sample thirty-four people. Instruments used were structured interview and a summary of the
content analysis data. The study was split into the following 4 elements. The study shows that 1) Potential
ecological tourism related to the natural ecosystem founds that in the same direction is the main attraction for
tourism and natural learning. 2) Potential environmental and sustainable tourism founds that tour of the park’s
natural resources, resulting in the decline and the national park officials are sufficient to provide tourist
attractions and some of the national park deteriorated due to lack of care. 3) Potential tourism activities that
1
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environmental studies have found that the national park event focuses on providing knowledge and offering
plenty of influence conservation of the natural environment and by publishing and interpretive nature 4 )
Potential involvement of the community in the management of tourism founds that the community does not
participate in the plan, the tourism management or proposed tourism development with the nation park as it
should and national tourism does not make much income communities .
Key words: Ecotourism potential, Ecotourism, Khao Sam Roi Yod National Park.

บทนํา

ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยได้เจริญรุดหน้ามาเป็ นลําดับ เป็ นผลให้
เกิดรายได้หมุนเวียนที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ แต่ในทางกลับกัน
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับทําให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
และภาพพจน์ของการท่องเที่ยวถดถอยลงเช่นกัน การจัดการการท่องเทีย่ วโดยทัวไปมั
่ กประสบปญั หาทีส่ วนทางกัน
ระหว่างการอนุ รกั ษ์และการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติอยู่เสมอ ดังนัน้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็ นเครื่องมือ
ทีถ่ ูกนํามาใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีเ่ สือ่ มโทรมรวมทัง้ อนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ คี วามสมบูรณ์
อยู่แล้วให้เป็ นไปอย่างยังยื
่ น รวมไปถึงการไม่ละเลยศักยภาพของระบบนิเวศ วิถชี วี ติ ของคนในชุมชนและต้องพัฒนา
พื้น ที่ใ ห้ส อดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ด้า นการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มอย่ า งยัง่ ยืน ในแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คม ฉบับ ที่ 11 พ.ศ. 2555-255 [9] ที่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การอนุ ร ัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ดูแ ลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมควบคู่กบั การใช้อย่างตระหนักรูค้ ุณค่า ลดความเหลื่อมลํ้าและความขัดแย้งในการ
เข้าถึงและการใช้ประโยชน์และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็ นธรรม ประกอบกับการพยากรณ์การท่องเทีย่ วโลกขององค์การท่องเทีย่ วโลก (World Tourism Organization) ที่
กล่าวถึงแนวโน้มด้านนิสยั ทางการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วว่าจะเปลีย่ นไปในเชิงอนุรกั ษ์ประมาณร้อยละ 10-15 ของ
นักท่องเทีย่ วทัวโลกเป็
่
นนักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุ่มทีม่ คี วามสนใจเฉพาะด้าน ซึง่ นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้เป็ นผูท้ ม่ี กี ารศึกษา มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ ดี เห็น ความสํา คัญ ของขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้อ งถิ่น และระบบนิ เ วศ ความก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีจะทําให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางไปได้ทวทุ
ั ่ กมุมโลก แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ิยมไม่จําเป็ นต้องมีบริการระดับหรูหรา
แต่อาจเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ จี ุดเด่นพิเศษ [7]
อุทยานแห่ง ชาติจดั ว่า เป็ น แหล่งท่ องเที่ย วที่มีศกั ยภาพในการรองรับนักท่ องเที่ย วที่ต้องการมาเที่ย วชม
ธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้เนื่องมาจากปจั จัยและเงื่อนไขทางอุปทานหลายๆ อย่าง ทีอ่ ํานวยให้การท่องเทีย่ วเป็ นไป
ได้ กล่าวคือ อุทยานแห่งชาติเป็ นแหล่งธรรมชาติท่มี สี งิ่ ดึงดูดใจให้เข้ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ นักท่องเที่ยว
สามารถได้รบั ทัง้ ความรูแ้ ละความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน และหนึ่งในนัน้ คืออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึง่ เป็ น
อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยและมีบริเวณใกล้เคียงกับหัวหิน ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยตัง้ อยู่ตอนล่างสุดของภาคกลางในท้องที่ของกิ่งอําเภอสามร้อยยอดและอําเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 61,300 ไร่หรือ 98.08 ตารางกิโลเมตร ซึง่ มีสภาพภูมปิ ระเทศและทิวทัศน์ทาง
ทะเลทีส่ วยงาม เป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์ปา่ ทีส่ าํ คัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัตสิ งวนและ
คุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 เป็ นบริเวณทีม่ แี หล่งโบราณคดีทน่ี ่าสนใจ มีสภาพป่าทีอ่ ุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุไ์ ม้ท่ี
มีค่าขึ้นอย่างหนาแน่ นและได้รบั การประกาศเป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้ าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติในอนุ สญ
ั ญาแรมซาร์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ซึง่ มีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ อย่างมหาศาลเพราะเป็ นแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยทีส่ าํ คัญ
ของสัตว์ปา่ หลายชนิดและเป็ นแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์น้ําจืดทีห่ ลากหลาย ก่อเกิดห่วงโซ่อาหารทีส่ าํ คัญ เป็ นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ ความลงตัวระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติดําเนินไปได้อย่าง
กลมกลืนมายาวนาน ทัง้ วิถชี วี ติ การทํามาหากิน ทีอ่ ยู่อาศัย วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน แต่ในปจั จุบนั การ
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ท่องเทีย่ วของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเปลีย่ นแปลงไป จํานวนนักท่องเทีย่ วลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. 2552 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 100,949 คน พ.ศ. 2553 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 98,149 คน พ.ศ. 2554 มี
จํานวนนักท่องเทีย่ ว 86,229 คน ซึง่ มีจํานวนนักท่องเทีย่ วเฉลีย่ 95,109 คน [10] และส่งผลกระทบถึงชุมชน ซึง่ เป็ น
เหตุมาจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประสบปญั หาภัยแล้งต่อเนื่องเข้าสูป่ ี ท่ี 4 ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
นิเวศในพืน้ ทีท่ าํ ให้สตั ว์น้ํา นกและพืชบางชนิดสูญพันธุ์ นอกจากนี้ดอกบัวหลวงนับพันไร่ภายในพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้ายังแห้งตาย
ทัง้ หมด ทําให้ดอกบัวหลวงที่เคยบานเต็มท้องทุ่งและเป็ นที่คุ้นตาของนักท่องเที่ยวหายไปหมดสิ้น ทัง้ ยังเกิดความ
ขัดแย้งเรื่องเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดทับซ้อนทีท่ าํ กินของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านอ้างว่าอุทยานประกาศ
ทับทีท่ ํากินของราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2525และเกิดการทํานากุง้ กันอย่างแพร่หลายและปล่อยนํ้าซึง่ เป็ นนํ้าเค็มลงสู่แม่น้ํา
ทําให้ระบบนิเวศวิทยาเสื่อมโทรม [4] ประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีอยู่
กว้างขวางถึง 16,300 ไร่ แต่มอี ตั รากําลังเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านบริหารจัดการอยู่อย่างจํากัดและไม่พยี งพอ โดยมีภารกิจ
ทีส่ าํ คัญคือการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและการล่าสัตว์เป็ น
หลัก ทําให้ก ารบริหารจัด การด้า นการท่ อ งเที่ย วจึง ถู กจัดให้ปฏิบ ัติอ ยู่ใ นลํา ดับหลัง ๆ ดัง นัน้ การท่อ งเที่ยวจึงเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการอนุ รกั ษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็ นกระบวนการที่ทําให้ชุมชน นักท่องเที่ยวและอุทยาน
แห่งชาติได้รบั ประโยชน์ร่วมกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีจ่ ะสามารถพัฒนาพืน้ ทีภ่ ายใต้ศกั ยภาพและทรัพยากรทางการ
ท่องเทีย่ วทีม่ อี ยู่ และจากสภาพปญั หาและความสําคัญดังกล่าวจึงสนใจศึกษาว่า ปจั จุบนั ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเป็ นอย่างไร มีศกั ยภาพมากน้อยเพียงใด ผลจากการศึกษาครัง้ นี้จะก่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดให้มศี กั ยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศอย่างยังยื
่ น
และเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีต่ ่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อ ศึก ษาศัก ยภาพทางการท่ อ งเที่ย วเชิง นิ เ วศของอุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาสามร้ อ ยยอด จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์

วิ ธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จํานวน 34 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จํานวน 8 คน ซึง่ เป็ นผู้ทบ่ี ริหาร
จัดการนโยบายการท่องเทีย่ วของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ผูป้ ระกอบการในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด ซึง่ ให้บริการด้านการท่องเทีย่ วมากกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน ได้แก่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการโรงแรม
ทีพ่ กั ผูป้ ระกอบการบริการนําเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการร้านขายของทีร่ ะลึกและผูป้ ระกอบการเรือโดยสารและกลุ่มอนุ รกั ษ์
และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดซึ่งเป็ นตัวแทนของชุมชนที่อาศัยในเขตอุทยานและมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์และพัฒนา
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จํานวน 21 คน โดยศึกษาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ คือ ด้านพืน้ ทีธ่ รรมชาติทเ่ี กีย่ วเนื่อง
กับระบบนิเวศ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสิง่ แวดล้อม
ศึกษาและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) และวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการศึกษา

ในบทความฉบับ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาศัก ยภาพทางการท่ อ งเที่ย วเชิง นิ เ วศของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั มีจํานวน 34 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และกลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอด ทัง้ นี้ผู้ศกึ ษาขอนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามลําดับ ดังนี้ 1) ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง 2) ศักยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในการเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศต่อองค์ประกอบของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
่มตัวอย่าง
1) ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
1. ผู้ประกอบการ ส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง มีอายุร ะหว่า ง 36-45 ปี และอายุ 46-55 ปี มีส ถานภาพสมรส
มีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท และส่วนใหญ่มที อ่ี ยู่อาศัยนอกเขตพืน้ ที่
2. กลุ่มอนุ รกั ษ์ และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอด ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่า ง 26-35 ปี และ 36-45 ปี
มีสถานภาพสมรส มีการศึก ษาระดับตํ่ ากว่าปริญ ญาตรี มีอ าชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือ น
10,001- 15,000 บาท
3. เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท
2) ศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอดในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศต่อองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
ผลการศึกษาศักยภาพของอุ ทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในการเป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ยวเชิงนิ เวศ พบว่ า
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเห็นว่าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีศกั ยภาพด้านพื้นที่ธรรมชาติท่เี กี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ
ด้า นการจัด การสิ่ง แวดล้อ มและการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ด้า นกิจ กรรมการท่ อ งเที่ย วที่เ ป็ น สิ่ง แวดล้อ มศึก ษา
และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในระดับมาก แต่ผู้ประกอบการและกลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนา
ทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่าอุท ยานมีศกั ยภาพในระดับปานกลาง ดังนัน้ อุท ยานแห่งชาติเขาสามร้อ ยยอดควรส่งเสริม
การจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่ วและจัดกิจกรรม
ทีส่ อดแทรกความรูด้ า้ นระบบนิเวศ ซึง่ สามารถจําแนกเป็ นรายด้านได้ ดังนี้
2.1 ด้านพืน้ ทีธ่ รรมชาติทเ่ี กีย่ วเนื่องกับระบบนิเวศ
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ผูป้ ระกอบการและกลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอด ส่วนใหญ่เห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น พบเห็นสัตว์ป่าหายากอยู่บ่อยครัง้ ป่าไม้มคี วามอุดมสมบูรณ์ มีทศั นียภาพที่สอดคล้องกับพื้นที่ มีจุดดึงดูดด้าน
การท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน ถํ้า เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานง่ายและ
ไม่ยุ่งยากและจากสถิตไิ ม่พบการลักขโมยหรืออันตรายทีเ่ กิดกับนักท่องเทีย่ วจึงมันใจได้
่
ว่ามีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ สิง่ เหล่านี้ทช่ี ่วยสนับสนุ นให้เกิดศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของอุทยาน และในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการ
กลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าหน่ วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและอนุ รกั ษ์
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะเด่นทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ เช่น พระทีน่ งคู
ั ่ หาคฤหาสน์ อย่าให้ถูกทําลายและควร
ดูแลพืน้ ทีข่ องอุทยานให้มคี วามพร้อมในการเป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
2.2 ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ผลการศึก ษาพบว่ า เจ้า หน้ า ที่ภ าครัฐ เห็น ว่ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาสามร้อ ยยอดมีศ ัก ยภาพในการจัด การ
สิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น โดยส่วนใหญ่เห็นว่า แม้อุทยานจะมีแผนการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ด้วยการกําหนดเขตการจัดการพื้นที่อุทยาน มีความสามารถในการป้องกันดูแลสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ
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เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มีการกําจัดขยะอย่างถูกวิธี แต่ปจั จุบนั ยังมีผลู้ กั ลอบเข้ามาตัดไม้ ตัดหินและล่า
สัตว์ในเขตพื้นที่อุทยานเป็ นประจํา ในขณะที่ผู้ประกอบการและกลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่า การ
ท่องเที่ยวของอุทยานส่งผลให้แหล่งธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม เช่น มีขยะมูลฝอยที่ขดั ต่ อทัศนียภาพ จํานวน
เจ้าหน้าทีอ่ ุทยานไม่เพียงพอในการให้บริการ สถานทีท่ ่องเทีย่ วบางแห่งภายในอุทยานเสื่อมโทรม สถานทีน่ งั ่ พักผ่อน
หรือสะพานชํารุดเนื่องจากขาดการดูแล เช่น สถานที่เป็ นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในบึงบัวชํารุดทรุดโทรมและมีการ
ปล่อยนํ้าเสียทีเ่ กิดจากการเลีย้ งกุง้ และฟาร์มจระเข้ลงบึงบัว ทําให้น้ําทะเลมาแทนทีน่ ้ําจืด จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้เกิด
ภัยแล้งและระบบนิเวศเสือ่ มโทรม
2.3 ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสิง่ แวดล้อมศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐเห็นว่า เนื่องจากอุทยานจัดกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศ
และธรรมชาติแ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ย วโดยการเผยแพร่ แจกแผ่ น พับ และการสื่อ ความหมายธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
แก่นกั ท่องเทีย่ ว มีการจัดกิจกรรมทีใ่ ห้นักท่องเทีย่ วมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น ปลูกป่าชายเลน ดูนก
ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีเ่ อือ้ ให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดจิตสํานึกทีด่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ทด่ี ี อีกทัง้ เจ้าหน้าที่
อุทยานเป็ นผูน้ ําในการปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่นกั ท่องเทีย่ วและมีเจ้าหน้าทีอ่ ุทยานทีส่ ามารถตักเตือนนักท่องเทีย่ ว
ที่ป ฏิบ ัติ ต นไม่ เ หมาะสมได้ ในขณะที่ผู้ ป ระกอบการเห็น ว่ า อุ ท ยานไม่ มีก ารจัด กิจ กรรมที่เ น้ น การให้ ค วามรู้
ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการประหยัดพลังงาน ป้ายสื่อความหมายส่วนใหญ่ทรุดโทรมและมี
สภาพเก่า ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วและเจ้าหน้าทีป่ ระจําศูนย์ไม่เพียงพอ เช่น ตรงบริเวณถํ้าแก้ว ถํ้าไทรทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
เดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างเสีย่ งอันตรายเพราะต้องปี นถํ้าขึน้ ไป ส่วนกลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่า
การจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความรูเ้ รื่องระบบนิเวศและธรรมชาติแก่นกั ท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การสนับสนุ น
อย่างเต็มทีแ่ ละไม่ได้กระทําอย่างสมํ่าเสมอนอกจากมีหน่ วยงานภายนอกมาขอความร่วมมือ เช่น การเข้าค่ายอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมหรือการปลูกปา่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มนี ิสยั มักง่ายชอบทิง้ ขยะบนถนนและประชาชนในท้องถิน่ ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเทีย่ วหรือการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
2.4 ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่ ว
ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐเห็นว่า อุทยานเปิ ดโอกาสชุมชนมีสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนาการ
ท่อ งเที่ย วในบริเ วณอุท ยานและให้ชุม ชนมีส่ว นร่ว มในการประชุ ม วางแผน จัดการการท่ องเที่ย วร่ วมกับอุ ทยาน
นอกจากนี้ชุมชนยังได้รบั การกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ วอย่างเป็ นธรรม แต่ผปู้ ระกอบการเห็นว่าในแต่ละปี อุทยาน
ไม่เคยจัดประชุมด้านการท่องเทีย่ วของอุทยานร่วมกับผูป้ ระกอบการเลย นอกจากชีแ้ จงเรื่องกฎของผูป้ ระกอบการเรือ
โดยสารเท่านัน้ ผูป้ ระกอบการและชุมชนไม่ได้มรี ายได้จากการท่องเทีย่ วของอุทยานมากเท่าทีค่ วร โดยส่วนใหญ่เห็นว่า
อุทยานควรมีการประเมินผลการพัฒนาการท่องเทีย่ วของอุทยานในแต่ละปี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ต่อไป และในขณะทีก่ ลุ่มอนุรกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่าชุมชนไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการประชุม วางแผน จัดการ
การท่องเทีย่ วร่วมกับอุทยานหรือมีสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ในการ
ประชุมเกีย่ วกับการจัดการพืน้ ทีข่ องอุทยานแต่ละครัง้ ทางอุทยานและหน่ วยงานภาครัฐก็ไม่เคยเชิญตัวแทนของชุมชน
เข้าร่วมประชุมและการท่องเทีย่ วของอุทยานก็ไม่ได้ทําให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ วมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
ชุมชนได้ก่อตัง้ โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสมร้อยยอดขึน้ เพื่อเป็ นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุ นให้คนในชุมชน
ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของอุทยาน
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การศึ ก ษาเรื่อ ง ศัก ยภาพทางการท่ อ งเที่ย วเชิ ง นิ เ วศของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาสามร้ อ ยยอด จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนัน้ นํ าข้อมูลที่ได้มาทําการสรุปข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยได้ผลการศึกษาและ
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ด้านพืน้ ทีธ่ รรมชาติทเ่ี กีย่ วเนื่องกับระบบนิเวศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาสามร้ อ ยยอดมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พบเห็นสัตว์ป่าหายากอยู่บ่อยครัง้ ป่าไม้มคี วามอุดมสมบูรณ์ มีทศั นียภาพที่สอดคล้องกับ
พืน้ ที่ มีจุดดึงดูดด้านการท่องเทีย่ วและเรียนรูธ้ รรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน ถํ้า เส้นทางในการเดินทางท่องเทีย่ วภายใน
อุ ท ยานง่ า ยและไม่ ยุ่ ง ยากและจากสถิ ติ ไ ม่ พ บการลัก ขโมยหรือ อัน ตรายที่เ กิด กับ นั ก ท่ อ งเที่ย วจึง มัน่ ใจได้ ว่ า
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สิง่ เหล่านี้ทช่ี ่วยสนับสนุ นให้เกิดศักยภาพทางการท่องเทีย่ วของอุทยาน และใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ กลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าหน่ วยงาน
ภาครัฐควรส่งเสริมและอนุ รกั ษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มลี กั ษณะเด่นทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เช่น พระที่นัง่ คูหา
คฤหาสน์ อย่าให้ถูกทําลายและควรดูแลพืน้ ทีข่ องอุทยานให้มคี วามพร้อมในการเป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
ทัง้ นี้เนื่องมาจากปจั จัยและเงื่อนไขทางอุปทานหลายๆ อย่าง ที่อํานวยให้การท่องเที่ยวเป็ นไปได้ กล่าวคือ
อุทยานแห่งชาติเป็ นแหล่งธรรมชาติทม่ี สี งิ่ ดึงดูดใจให้เข้ามาเทีย่ วชมและศึกษาหาความรู้ นักท่องเทีย่ วสามารถได้รบั
ทัง้ ความรูแ้ ละความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานพัฒนาการท่องเทีย่ ว กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา [2] กําหนดองค์ประกอบด้านศักยภาพในการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ว่าจุดดึงดูดด้านการท่องเทีย่ วและ
เรียนรูข้ องแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติทจ่ี ะจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศต้องมีสงิ่ ทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้าไป
เทีย่ วชมได้เป็ นอย่างดี และจุดดึงดูดดังกล่าวต้องก่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นระบบนิเวศ สร้างความภาคภูมใิ จ ความหวง
แหนและจิตสํานึกในการทีจ่ ะรักษาสิง่ นัน้ ให้อยู่คงตลอดไป และยังสอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ [3] ที่
กล่าวว่า การจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความต้องการที่เกิดขึน้ จากการถูกกระตุ้นหรือยัวยุ
่ ให้บุคคล
เคลื่อนไหวหรือแสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ โดยมีแรงจูงใจเป็ นแรงผลักดันให้
พฤติกรรมแสดงออกมา ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายๆ กับแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
สิง่ ที่กระตุ้นหรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวนัน้ คือศักยภาพด้านพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความ
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นทะเล ป่าชายเลน ถํ้า หน้าผา สถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์ คลอง บึงบัว ซึง่ เป็ นส่วนทีส่ ่งเสริมเร่งเร้า
ให้เดินทางมากขึน้ และยังมีอทิ ธิพลทีท่ ําให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
และการบริการการท่องเทีย่ ว และพฤติกรรมทางสังคมทีผ่ ใู้ ห้บริการต้อนรับสนใจศึกษาและมุ่งหวังทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้องการจําเป็ น เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวจนมีความพร้อมและความฝงั ใจที่จะกลับมาเยี่ยมเยือน
แหล่งท่องเทีย่ วเดิมอีกครัง้
2. ศักยภาพทางการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ เ ห็น ว่า แม้อุ ทยานจะมีแ ผนการจัด การการท่ อ งเที่ยวเชิง นิเ วศ โดยกํา หนดเขตการจัดการพื้นที่อุ ทยาน
มีความสามารถในการป้องกันดูแลสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มีการ
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี แต่ปจั จุบนั ยังมีผลู้ กั ลอบเข้ามาตัดไม้ ตัดหินและล่าสัตว์ในเขตพืน้ ทีอ่ ุทยานเป็ นประจํา ในขณะที่
ผูป้ ระกอบการและกลุ่มอนุรกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่า การท่องเทีย่ วของอุทยานส่งผลให้แหล่งธรรมชาติเกิด
ความเสื่อมโทรม เช่น มีขยะมูลฝอยทีข่ ดั ต่อทัศนียภาพ จํานวนเจ้าหน้าทีอ่ ุทยานไม่เพียงพอในการให้บริการ สถานที่
ท่องเทีย่ วบางแห่งภายในอุทยาน เสือ่ มโทรม สถานทีน่ งพั
ั ่ กผ่อนหรือสะพานชํารุดเนื่องจากขาดการดูแล เช่น บึงบัวสาม
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ร้อยยอดทีอ่ ยู่ในเขตอุทยาน ปล่อยนํ้าเสียลงบึงบัวทีเ่ กิดจากการเลีย้ งกุง้ และฟาร์มจระเข้ ทําให้น้ําทะเลมาแทนทีน่ ้ําจืด
จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งทําให้เกิดภัยแล้ง และทําให้ตน้ ไม้บริเวณนัน้ แห้งตาย
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วต้องดําเนินการอย่างมีระบบ ขัน้ ตอน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งแนวทางการจัดการทรัพยากร การใช้ประโยชน์ พ้นื ที่และการพัฒ นาสิง่ ต่ างๆ ที่จะสนับ สนุ นการจัด การอุทยาน
แห่งชาติให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ ซึง่ ในการจัดทําแผนจะต้องคํานึงถึงการใช้ประโยชน์
การรักษาสภาพแวดล้อม โดยแผนการจัดการจะเป็ นเสมือนเครื่องมือทีช่ ่วยให้เกิดความเข้าใจและให้ได้รบั การสนับสนุ น
จากทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและทําให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรูจ้ กั บทบาทของตนเองในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึง่ สอดคล้องกับ
่ น จําเป็ นต้องยึดหลักปรัชญาของ
สุรเชษฐ์ เชษฐมาส [8] ทีก่ ล่าวถึงการจัดการสิง่ แวดล้อมและการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
การอนุรกั ษ์ไว้ซง่ึ ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหลักของพืน้ ทีใ่ ห้คงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย และ
สามารถเอือ้ อํานวยประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ และได้กล่าวถึงการวางแผนจัดการและอนุรกั ษ์อุทานแห่งชาติ
ว่ามาตรการหรือกิจกรรมเบือ้ งต้นของการดําเนินงานเกีย่ วกับอุทยานแห่งชาติ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่จะเป็ นอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อทีจ่ ะนําไปใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาสิง่ ต่างๆ อย่างมี
ระบบ ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงศักยภาพและข้อจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
3. ศัก ยภาพทางการท่อ งเที่ย วเชิง นิเวศ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ นสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มตัวอย่า ง
ส่วนใหญ่เห็นว่า เนื่องจากอุทยานจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการให้ความรูเ้ รื่องระบบนิเวศและธรรมชาติแก่นักท่องเทีย่ วโดยการ
เผยแพร่ แจกแผ่ น พับ และการสื่อ ความหมายธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มแก่ นั ก ท่ อ งเที่ย ว มีก ารจัด กิจ กรรมที่ใ ห้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น ปลูกป่าชายเลน ดูนก ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีเ่ อือ้ ให้นักท่องเทีย่ ว
เกิดจิตสํานึกทีด่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ทด่ี ี อีกทัง้ เจ้าหน้าทีอ่ ุทยานเป็ นผูน้ ําในการปฏิบตั ติ นเป็ น
ตัวอย่างทีด่ แี ก่นกั ท่องเทีย่ วและมีเจ้าหน้าทีอ่ ุทยานทีส่ ามารถตักเตือนนักท่องเทีย่ วทีป่ ฏิบตั ติ นไม่เหมาะสมได้ ในขณะที่
อุทยานไม่มกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการให้ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่ และการประหยัดพลังงาน
ป้ายสื่อความหมายส่วนใหญ่ทรุดโทรมและมีสภาพเก่า ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วและเจ้าหน้าทีป่ ระจําศูนย์ไม่เพียงพอ
เช่น ตรงบริเวณถํ้าแก้ว ถํ้าไทรทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ดินทางท่องเทีย่ วค่อนข้างเสีย่ งอันตรายเพราะต้องปี นถํ้าขึน้ ไป ส่วนการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การสนับสนุ น
อย่างเต็มทีแ่ ละไม่ได้กระทําอย่างสมํ่าเสมอนอกจากมีหน่ วยงานภายนอกมาขอความร่วมมือ เช่น การเข้าค่ายอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมหรือการปลูกปา่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มนี ิสยั มักง่ายชอบทิง้ ขยะบนถนนและประชาชนในท้องถิน่ ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเทีย่ วหรือการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ การจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นสิง่ แวดล้อมศึกษาเป็ นกลยุทธ์การให้การศึกษาและสร้าง
จิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของภราเดช พยัฆวิเชียร [6] ทีก่ ล่าวว่าองค์ประกอบการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศนัน้ คํานึงถึงธรรมชาติ การให้ความรูแ้ ละการสื่อความหมาย และต้องเป็ นกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ ทีม่ กี าร
ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ การสร้างจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่ ซึง่ ถ้านําหลักการมา
ประยุกต์ใช้กจ็ ะสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวยังเป็ นการ
กระตุ้นความสนใจนักท่องเทีย่ วให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจเข้าร่วมแสดงบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้นัน้
เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนา การออกค่าย เพื่อพัฒนาความรูท้ กั ษะและประสบการณ์แก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการ
และประชาชนในท้องถิน่ โดยการเน้นกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริงเป็ นด้านหลัก รวมทัง้ เสริมสร้างความรู้
ทางด้านหลักการและทฤษฎีตามแนวของการศึกษารูปแบบอื่นๆ ทัง้ ในและนอกระบบ
4. ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่า อุทยานเปิ ดโอกาสชุมชนมีสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วในบริเวณอุทยานและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน จัดการการท่องเที่ยวร่วมกับอุทยาน นอกจากนี้ชุมชนยังได้รบั การกระจาย
รายได้จากการท่องเทีย่ วอย่างเป็ นธรรม ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าในแต่ละปี อุทยานไม่เคยจัดประชุม
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ด้านการท่องเที่ยวของอุทยานร่วมกับผูป้ ระกอบการเลย นอกจากชี้แจงเรื่องกฎของผูป้ ระกอบการเรือโดยสารเท่านัน้
ผูป้ ระกอบการและชุมชนไม่ได้มรี ายได้จากการท่องเทีย่ วของอุทยานมากเท่าทีค่ วร โดยส่วนใหญ่เห็นว่าอุทยานควรมี
การประเมินผลการพัฒนาการท่องเทีย่ วของอุทยานในแต่ละปี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป และ
ในขณะที่กลุ่มอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสามร้อยยอดเห็นว่าชุมชนไม่ได้ม ีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน จัดการการ
ท่องเที่ยวร่วมกับอุทยานหรือมีสทิ ธิในการเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ในการ
ประชุมเกีย่ วกับการจัดการพืน้ ทีข่ องอุทยานแต่ละครัง้ ทางอุทยานและหน่ วยงานภาครัฐก็ไม่เคยเชิญตัวแทนของชุมชน
เข้าร่วมประชุมและการท่องเทีย่ วของอุทยานก็ไม่ได้ทําให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเทีย่ วมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
ชุมชนได้ก่อตัง้ โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาทุ่งสมร้อยยอดขึน้ เพื่อเป็ นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุ นให้คนในชุมชน
ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของอุทยาน
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเทีย่ วทีใ่ ห้ความสําคัญใน
เรื่องทรัพยากรการท่องเทีย่ วและสิง่ แวดล้อม มีการป้องกันและสงวนโอกาสต่างๆ ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รบั ประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกับคนปจั จุบนั ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย [1] ทีไ่ ด้กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศในระยะ 10 ปี ว่าการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเป็ นการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพ มีการจัดการ
สิง่ แวดล้อมไม่มผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิน่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นสืบต่อไป การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเป็ น
กระบวนการทีม่ จี ุดมุ่งหมาย ขัน้ ตอน และวิธกี ารจัดการอย่างเป็ นระบบ สามารถกําหนดผลทีไ่ ด้รบั จากการจัดการและ
โครงข่ายความเชื่อมโยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสมดุลของกระแสความต้องการแต่ ละด้านในทุกระดับ
เนื่องจากการจัดการกระบวนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนัน้ สามารถควบคุมลักษณะการพัฒนาการท่องเทีย่ วที่เหมาะสม
โดยเฉพาะองค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญทัง้ ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ด้านตลาดการท่องเทีย่ ว และองค์กรการบริหาร
จัดการทีจ่ ะเกิดประสิทธิผลต่อการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน และฟื้ นตัวได้ตามสภาพธรรมชาติ
อีกทัง้ นักท่องเทีย่ ว ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องและประชาชนทัวไปมี
่ จติ สํานึกและมีความตระหนักในการอนุ รกั ษ์ นอกจากนี้ยงั
ทําให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่นได้มีส่วนร่ วมและมีขดี ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใ นพื้นที่ไ ด้อย่า ง
เหมาะสม เช่นเดียวกับการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่บริเวณรอบอุทยานได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญและมีจติ สํานึกในการในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อให้ชุมชนมีแรงทัดทานต่ออํานาจ
ภายนอก จึงได้จดั ตัง้ องค์กรชุมชนภายใต้ชอ่ื “กลุ่มอนุรกั ษ์และพัฒนาพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าทุ่งสามร้อยยอด” โดยมีชุมชนท้องถิน่ ที่
มีใจอนุ รกั ษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยาน มาเปิ ดเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาทางออก
ของปญั หาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิน่ ของตนอย่างเป็ นระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์อย่างยังยื
่ น โดยกลุ่มได้ขยายความร่วมมือไปยังภาครัฐ ภาคเอกชน เสริมสร้างเยาวชนร่วมทํากิจกรรมในการ
อนุรกั ษ์ เห็นได้จากทุกโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตอุทยานได้บรรจุหลักสูตรการเรียนเรื่องการอนุรกั ษ์ธรรมชาติทุ่งสามร้อยยอด
เพราะเป็ นเป้าหมายหลักทีจ่ ะให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการสํานึกรักชุมชนท้องถิน่ ของตน ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า
การทีช่ ุมชนในเขตอุทยานหรือชุมชนใดก็ตามทีใ่ ช้การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเป็ นเครื่องมือในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทีม่ คี ่า
ของชุมชนไว้นนั ้ ต้องเริม่ ต้นทีต่ วั ของชุมชนโดยคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและกระบวนการ เพื่อ
นําไปสูก่ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชนอย่างยังยื
่ น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงศกร ชาว
เชียงตุง [5] ได้ศกึ ษา แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศบริเวณลํานํ้าชี จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ให้ผทู้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทุกแห่งจัดทําหลักสูตรการศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของตนเองแต่
จะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับนโยบายการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านการให้
การศึกษาและสร้างจิตสํานึกด้วย ส่วนกิจกรรมทีช่ ุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันอนุ รกั ษ์ธรรมชาติมหี ลากหลาย
เช่น การอนุ รกั ษ์บงึ บัวเพื่อให้ปลามีทห่ี ลบภัย การเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพนํ้า ในเขตอนุ รกั ษ์จะปกั ป้ายห้ามล่าสัตว์
ตลอดปี แบ่งโซนการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติอย่างชัดเจน การจัดการขยะมูลฝอย อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศเพื่อ
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เสริมรายได้ให้กบั ชุมชนอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจ ทําประชาคมร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ มี
คณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเป็ นคนกลางคอยประสานงาน ทําให้รฐั และชุมชนไม่ต้องทะเลาะกันเองและชุมชน
ท้องถิน่ ก็เกิดความสามัคคี เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปนั การใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไม่เบียดเบียนกันและคนรุ่นหลังก็
ได้รบั ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกับคนในปจั จุบนั

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. จากการศึกษาศักยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พบว่า เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในท้อ งถิ่น มีค วามคิด เห็น แตกต่ า งกัน ความคิด เห็น ของทัง้ 3 กลุ่ ม ไม่ ส อดคล้อ งกัน ดัง นั น้ เพื่อ ให้ก าร
ดําเนินงานแผนการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดสําเร็จ บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
อุทยานควรมีการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมและทําความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิน่ ผูป้ ระกอบการทุกระดับ
ถึง แนวทางการพัฒ นาการท่อ งเที่ย วเชิงนิ เ วศของอุ ทยานแห่ ง ชาติเ ขาสามร้อ ยยอด และให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่น
ผูป้ ระกอบการทุกระดับมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ โดยควรมีส่วน
ร่วมทุกด้าน เช่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ าร มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล
2. จากผลการศึกษาพบว่า ยังมีปญั หากรณีของบึงบัวสามร้อยยอด ทีม่ กี ารปล่อยนํ้าเสียทีเ่ กิดจากการเลีย้ งกุง้ และ
ฟาร์มจระเข้ลงบึงบัว ทําให้น้ํ าทะเลมาแทนที่น้ํ าจืด จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภัยแล้งและระบบนิเวศเสื่อมโทรม
ดังนัน้ ทุกภาคส่วนระดับท้องถิน่ อําเภอ และจังหวัด ควรเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศใน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เนื่องจากยังมีภาคเอกชนและประชาชนบางกลุ่มยังเห็นแก่
ประโยชน์สว่ นตน จนทําให้เกิดปญั หา
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
1. เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้พบว่าความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูป้ ระกอบการ และประชาชนในท้องถิน่ ยังมี
ความแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเนื่องจากมีการรับรู้ในข้อมูลที่แตกต่ างกัน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่ อไปควรมีการศึกษา
แนวคิดและการรับรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดของแต่ละ
กลุ่ม คือ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูป้ ระกอบการ และประชาชนในท้องถิน่ เพื่อทําให้ทราบแนวคิดและการรับรูข้ องแต่ละกลุ่มอย่าง
แท้จริง และนําผลทีไ่ ด้มาพัฒนาปรับปรุงทําความเข้ากับประชาชนทุกลุ่ม เพื่อลดความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
2. เนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาเฉพาะพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ดังนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและแนว
ทางการพัฒนาทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรทีจ่ ะมีการประเมินการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกีย่ วกับ
ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติในพืน้ ทีอ่ ่นื เช่น อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ เพื่อทีจ่ ะสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดต่อไป

1060

กิ ตติ กรรมประกาศ

การศึ ก ษาเรื่อ ง ศัก ยภาพทางการท่ อ งเที่ย วเชิ ง นิ เ วศของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาสามร้ อ ยยอด จัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ เสร็จสมบูรณ์ไปได้ดว้ ยดี ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชรอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ทีไ่ ด้กรุณาให้คําแนะนําทุกขัน้ ตอน ตลอดจนอบรมสังสอนและให้
่
ความรูท้ เ่ี ป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา รวมถึงให้
คําปรึกษาในทุกๆ ด้าน
ขอขอบพระคุณผู้ให้สมั ภาษณ์ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ เป็ นอย่างดี สุดท้ายผล
อันจะเป็ นประโยชน์ ความดีความงามทัง้ ปวง ทีเ่ กิดขึน้ จากการศึกษางานวิจยั นี้ ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ทเ่ี คารพยิง่
ของผูว้ จิ ยั และหากมีขอ้ บกพร่องด้วยประการใดๆ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับด้วยความยินดียงิ่

เอกสารอ้างอิ ง

1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย. แผนปฏิบตั กิ ารการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: กองอนุรกั ษ์การท่องเทีย่ ว
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย;2544. หน้า 5.
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา. โครงการศึกษาและกําหนดดัชนีชว้ี ดั มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ.
กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนาการท่องเทีย่ ว;2550. หน้า 1 5.
3. ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. การวางแผนละพัฒนาตลาดการท่องเทีย่ ว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;2542.
หน้า 7-8.
4. เดลินิวส์. “สามร้อยยอด” ปว่ นภัยแล้งกระทบระบบนิเวศ. 2012 ได้จาก
http://www.dailynews.co.th/thailand10531.html August 18 2013.
5. พงศกร ชาวเชียงตุง. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศบริเวณลํานํ้าชี จังหวัดมหาสารคาม.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2550.
6. ภราเดช พยัฆวิเชียร. สรุปประเด็นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของประเทศไทย. ใน: สรุปกิจกรรมปีการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ 2545. กรุงเทพฯ: กองอนุรกั ษ์ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย;2546. หน้า 123.
7. วิไลลักษณ์ น้ อยพยัคฆ์.แนวโน้ มและพยากรณ์ การท่องเที่ยวโลก.จุล สารการท่ องเที่ยว. 2542;18 (3):21-25.
8. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. การบริหารจัดการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์และการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;2541. หน้า 19-22.
9. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการทรัพยากรและ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น. 2554ได้จาก
http://chm-thai.onep.go.th/chm/Business/document- pdf/อื่นๆ/แผน%2011.pdf August 18 2013.
10. สํานักอุทยานแห่งชาติ ส่วนศึกษาและวิจยั อุทยานแห่งชาติ ฝา่ ยฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ. ตาราง
แสดงจํานวนนักท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เขาสามร้อยยอด. 2555ได้จาก:
http://park.dnp.go.th/visitor/visitorshow.php?PTA_CODE=1004.html August 18 2013.

1061

การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบอยู่เย็นเป็ นสุขตามแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
The Developing Village Lead to Green and Happiness Society of Concept
Sufficiency Economy Philosophy by Community Participation.
จีระศักดิ ์ เจริญพันธ์1* ชานาญ มีนิยม2 และ ปรีชา ประเทพา3
Cheerasak Charoenpan 1*, Chamnan Mieeniyom 2 and Pricha Patepa 3
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบอยู่เย็นเป็ นสุขตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็ นฐานในการพัฒนาหมู่บา้ น มุ่งสูเ่ ป้าหมายความอยู่ดมี สี ุขนาไปสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีสุข มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็ นหมู่บา้ น
ต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้หลักการพออยู่ พอกิน พอใช้
ดาเนินชีวติ ด้วยคุณธรรม กับผูน้ าชุมชนและตัวแทนประชาชนบ้านมะกอก ตาบลขามเรียง จานวน 5 หมู่บา้ น มีขนั ้ ตอน
การวิจยั 3 ขัน้ ตอน ขัน้ แรกขัน้ เตรียมความพร้อมของชุมชน ขัน้ ที่สอง ขัน้ ปฏิบตั ิการวิจยั ประกอบด้วย การอบรม
พัฒนาศักยภาพ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ การศึกษาดูงาน การกาหนดวาระชุมชน การขับเคลื่อนวาระชุมชน การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การสร้างครัวเรือนต้นแบบ การสร้างการมีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอน ขัน้ สุดท้ายขัน้ สรุปประเมินผลและ
ถอดบทเรียน โดยสรุปประเด็นการวิจยั และปจั จัยความสาเร็จ ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนมะกอกเกิดความรักความสมัคร
สมานสามัคคีช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจ
เกิดการขับเคลื่อนวาระชุมชนมะกอกน่ าอยู่ ทาให้เกิดศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บา้ น และมีการ
คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ครัวเรือนเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นหมู่บา้ น มีการ
ส่งเสริมคุณธรรมในทุกกิจกรรมงานบุญ รณรงค์และร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญในชุมชนปลอดเหล้าและอบายมุ ข มีการ
พัฒนาชุมชนให้พออยู่ พอกิน พอใช้ โดยประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง
คาสาคัญ: การพัฒนา หมู่บา้ นต้นแบบ สังคมอยู่เย็นเป็ นสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน การมีสว่ นร่วม

Abstract
This objective of this study was to the developing village lead to green and happiness society concept
of sufficiency economy philosophy by community participation as a basis for development of villages.
Towards the well-being to society, stayed green and happiness society to improve the quality of life, leading
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to the well-being and pleasure with the aim to study and develop a strong community was a village in the
concept of SEP to. Installed stayed green and happiness society. The principle was sufficient enough to live
with integrity. With community leaders and representatives of the parish house olive Khamriang sub-district
by the five villages with the first of three steps: preparation of the research community, the second phase of
training development. The action plan, the study, the community agenda, community-driven agenda, the
development of a learning center, the prototypes were built, the participation process and the final conclusion
of the lesson. In summary, the research issues and success factors. The results showed that olive
community of love, solidarity and mutual assistance. The process involved in every step. The process of
learning efforts. The community-driven agenda to the olive. The SEP Learning Centre in every village.
Selection of households and the development of economic philosophy, but only 7 were to be learned in the
village. The promotion of integrity in all the favors. Main activities and campaigning together in the free liquor
and vice. The development community is not good enough for the people to participate actively
Key word: development, the village, green and happiness society, sufficiency economy philosophy (SEP),
community, participation

บทนา
“เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” หลักการสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทไ่ี ด้มอบให้คนไทยน้อมรับไว้ใน
การพัฒนาประเทศ และได้พระราชทานพระราโชวาทความว่า “ในการพัฒนาประเทศนัน้ จาเป็ นต้องทาตามลาดับขัน้
เริม่ ด้วยการสร้างพืน้ ฐานคือ ความมีกนิ มีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธที ป่ี ระหยัดระมัดระวังตุถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมันคงพอควรแล้
่
วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญขัน้ สูงตามลาดับต่ อไป ด้วยความระมัดระวังและ
ประหยัดนัน้ ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและบรรลุผลสาเร็จได้แน่ นอนบริบูรณ์ [1] ประเทศไทยได้กาหนด
วิสยั ทัศน์ การพัฒนาประเทศใน 20 ปี ว่า ประการแรก มุ่งแก้ปญั หาความยากจนของประชาชน ประการที่สอง จะ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนสูค่ วามอยู่ดมี สี ขุ ประการสุดท้าย สร้างค่านิยมร่วมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
ประชาชนทุกระดับ [2] ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาว
ไทยตัง้ แต่ปี 2517 ขณะนี้ได้หยังรากลึ
่
กลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความสาคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการดาเนิน
วิถชี วี ติ อย่างมันคงบนพื
่
น้ ฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จกั ความพอประมาณ การคานึงถึงความมี
เหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี [3] จึงกาหนดวิสยั ทัศน์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ว่า การพัฒนาประเทศมุ่งสู่สงั คมอยู่เป็ นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) โดยเน้นคนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นฐานในการพัฒ นาประเทศ [4] เพื่อให้สอดคล้องแนวทางการ
พัฒ นาดัง กล่ าว จังหวัด มหาสารคามได้จดั ทาแผน 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556) และแผนปฏิบตั ิราชการประจ าปี ใ ห้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ให้ประชาชนเป็ นคน
ดีมศี ลี ธรรม ดาเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรัก ความสามัคคี และเอือ้ อาทรต่อกัน ได้กาหนด
วิสยั ทัศน์ว่า “เมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล แหล่งผลิตเกษตรเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น”
กาหนดพันธกิจ ข้อหนึ่งว่า เสริมสร้างระบบชุมชน ให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการและแก้ ไขปญั หาแบบองค์รวม
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น ได้กาหนดเป้าประสงค์ว่า เสริมสร้างการลงทุนทางสังคมและการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยังยื
่ น และได้กาหนดยุทธศาสตร์ท่ี 4 ว่า ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้กาหนดกลยุทธ์ทส่ี าคัญคือ
การพัฒ นาและสร้า งเสริม ความเข้ม แข็ง ขององค์ก รชุ ม ชนทุ ก ระดับ รวมทัง้ การสร้า งเครือ ข่า ยขององค์ก รด้ว ยวิธี
ประชาธิป ไตย และสร้างชุ มชนน่ า อยู่แ ละสัง คมที่สงบสุข เน้ น การพัฒ นาศูนย์เ รีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพีย งชุ ม ชน [5]
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นความสาคัญและเห็นคุณค่าที่จะนาเอาแนวคิดตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็ จพระ
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เจ้าอยู่หวั มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย และพัฒนาให้เป็ นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนยึดหลัก “พออยู่ พอกิน พอใช้” เพื่อให้เป็ นศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนอื่นๆ มหาวิทยาลัย จึงได้สนับสนุ นให้ มคี ณะทางานขึน้ และได้ดาเนินการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวขึน้
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็ นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการชัน้ นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
กลยุทธ์ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์การเรีย นรู้ [6]
มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นมหาวิทยาลัยชัน้ นาในการพัฒนาสังคมคู่ไปกับการผลิตบัณฑิต [7] ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีพ่ ระราชทานให้ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงได้จดั ทาโครงการวิจยั การ
พัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน (โครงการมะกอกศึกษา)
ขึ้น เพื่อ น าไปสู่ก ารสร้า งเสริม คุ ณ ภาพชีวิต สร้า งความมัน่ คงของประชาชน ตลอดจนบ ารุ ง ศาสนาและส่ ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรมนาไปสูก่ ารสร้างชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดมหาสารคามต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
เพื่อพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบอยู่เย็นเป็ นสุขตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการชุมชนแบบมีสว่ นร่วมด้วยวิธปี ระชาธิปไตย
2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนาคุณธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวติ แบบพอเพียง
2.4 เพื่อพัฒนาแบบแผนการดาเนินชีวติ แบบพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ และการออมของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนรูจ้ กั การการพัฒ นาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่นาไปสู่ความ
สามัคคีและเอือ้ อาทรต่อกัน

วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. รูปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research)
2. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ผนู้ าชุมชนทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ตามแนวคิดทฤษฎีสามเหลีย่ ม
เขยื้อนภูเ ขา ประเวศ วะสี7 ประกอบด้วยภาคการเมือ งได้แ ก่ ตัว แทนองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ผู้ใ หญ่ บ้า น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาควิชาการ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้อานวยการโรงเรียน
อาจารย์มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชน ตัวแทนประชาชน หัวหน้าคุม้ หัวหน้ากลุ่มและ
กรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชน รวม 60 คน เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก จึงได้คัดเลือกพื้นที่วิจัยที่ชุมชนบ้านกอกและบ้าน
มะกอก 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพืน้ ทีท่ าการวิจยั
3. รูปแบบการพัฒนาหมู่บา้ น มีกระบวนการสาคัญ 3 กระบวนการคือ
3.1 กระบวนการที่ 1 กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชน มี 3 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของผูน้ าชุมชนและการเข้าร่วมโครงการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาความสัมพันธ์และความจริงใจในการทางานร่วมกัน
ขัน้ ตอนที่ 3 การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับผูแ้ ทนชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้ น
3.2 กระบวนการที่ 2 กระบวนการปฏิบตั กิ ารวิจยั มี 7 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 4 การสร้างความเป็ นเอกภาพของชุมชน โดยการสร้างให้เกิดชุ มชนมะกอกชุมชนเดียวจาก 5
หมู่บา้ น จัดตัง้ “เครือข่ายมะกอกสามัคคีสร้างสุข”
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ขัน้ ตอนที่ 5 การพัฒนาแนวคิดให้กบั ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้า นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการจัดการอบรมและพัฒนาทักษะการทางานแบบมีสว่ นร่วม
ขัน้ ตอนที่ 6 การประชุมวางแผนกลยุทธ์ชุมชนมะกอกน่ าอยู่ เป็ นการกาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ 7 การจัดทาแผนงาน/โครงการการพัฒนาชุมชนมะกอก
ขัน้ ตอนที่ 8 การจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการและกาหนดวาระการขับเคลื่อน
ชุมชนมะกอกน่าอยู่
ขัน้ ตอนที่ 9 การพัฒนากลุ่มสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริมและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรูป้ รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ขัน้ ตอนที่ 10 การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบในชุมชนเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดองค์ความรู้
ดานการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการที่ 3 กระบวนการสรุปและถอดบทเรียน มี 3 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 11 การประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการและถอดบทเรียน
ขัน้ ตอนที่ 12 การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 13 การสรุปประเด็นสาคัญและถอดปจั จัยความสาเร็จของการดาเนินงาน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบคามความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก แบบประเด็นสนทนา
กลุ่มการวิจยั
5. ระยะเวลาในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี้มรี ะยะเวลาในการวิจยั 2 ปี ระหว่าง ตุลาคม
2552 – กันยายน 2554 และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการประชุมสรุปและประเมินผลการดาเนิน
โครงการ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพทาการสรุปประเด็นตามประเด็นหลักของการวิจยั ทีก่ าหนดไว้
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสรุปเนื้อหาตามประเด็นการวิจยั ที่กาหนดไว้ และข้อมูลเชิง
คุณภาพวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
7. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ใช้สถิตพิ รรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. จังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันสร้างและพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบอยู่เย็นเป็ นสุข
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรลุพนั ธกิจข้อ 10 ของจังหวัดมหาสารคามทีว่ ่า เสริมสร้างระบบชุมชน ให้
ประชาชนสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปญั หาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นศูนย์กลางการ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ผลลัพธ์ การดาเนินงานทาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่ าอยู่ ชุมชนพอเพีย ง หมู่บา้ น
ต้นแบบการพัฒนาคือ “ชุมชนมะกอก หมู่บา้ นต้นแบบอยู่เย็นเป็ นสุขตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึน้
2. เกิดความร่วมมือ และการบูรณาการองค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ
ประสานความคิด ผสานความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุ มชน โดยความร่วมมือของนักวิชาการด้านต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่มาจากหลายคณะ และ หน่ วยงานประกอบด้วยจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้อมฯ กอง
ส่งเสริมการวิจยั และบริการวิชาการ กองอาคารสถานที่ กองประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ผลลัพธ์เกิดทีมวิชาการที่
เข้มแข็งเพื่อพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมและมุ่งสู่การพัฒนาในทุกมิติภายใต้เป้าหมายเดียวกันและการประชุม ระดม
ความคิดเห็น ปรึกษาหารือ สร้างกลยุทธ์ นิเทศติดตามสนับสนุน และประเมินผลร่วมกัน
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3. เกิดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการชุมชนแบบมีสว่ นร่วมด้วยวิธปี ระชาธิปไตย โดยการพัฒนาและ
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนด้วยวิธีการประชาธิปไตยผ่านระบบของผู้นาชุมชนและตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน
ภายใต้รูปแบบการพัฒนา เรียกว่า เครือข่ายชุมชน (community alliance) ที่สร้างระบบความเชื่อมโยงจาก ระดับ
หมู่บา้ น ระดับคุม้ ระดับหลังคาเรือน เข้ามาเป็ นแกนนาในการพัฒนาตามโครงการนี้ โดยการเสนอชื่อและการคัดเลือก
ของชุมชนหมู่บา้ นละ 10 – 15 คน ตามขนาดของหมู่บา้ น ผลลัพธ์การดาเนินงานทาให้เกิดองค์กรชุมชนเป็ นหลักในการ
พัฒนาตามโครงการนี้ร่วมกันทัง้ 5 หมู่บา้ น ภายใต้ช่อื ว่า “เครือข่ายมะกอกสามัคคีสร้างสุข”
4. เกิดการบริหารจัดการและการแก้ไขปญั หาแบบองค์รวมด้วยตนเอง โดยมีกจิ กรรมการดาเนินงานดังนี้
4.1 การประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและแกนนาเครือข่ายชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้ น เพื่อ
รับ ความความสมัค รใจและยิน ดีเ ข้า ร่ ว มกิจ กรรมการพัฒ นาตามโครงการนี้ และรับ ทราบนโยบายของผู้บ ริห าร
มหาวิทยาลัยถึงความตัง้ ใจ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน
4.2 คณะทางานของมหาวิทยาลัยทาการประชุมร่วมกันกับแกนนาเครือข่ายชุมชนมะกอก 5 หมู่บ้านเพื่อ
ร่วมกันกาหนดทิศทางความร่วมมือและการพัฒนาภายใต้โครงการนี้ ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั ิการโครงการในการ
กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานร่วมกันเพื่อความชัดเจนและการควบคุมการดาเนินโครงการ
4.3 แกนนาเครือข่ายชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้ นไปประชุมประชาคมประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบทัง้ 5 หมู่บา้ น
เพื่อรับทราบการดาเนิ นโครงการ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ การร่วมกันกาหนดปญั หาและความ
ต้องการของชุมชนเพื่อนามาเสนอเป็ นวาระชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.4 การศึกษาการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านอื่นเพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา ขัน้ ตอนและกระบวนการการพัฒนา การเตรียมความพร้อมของชุมชน แนวทางการ
ั หาและอุ ป สรรค และป จั จัยที่ส าคัญ ของการพัฒ นาสู่ค วามสาเร็จ ผลลัพ ธ์ทาให้แกนน า
ขับ เคลื่อ น ข้อ พึง ระวัง ป ญ
เครือข่ายชุมชนมะกอก 5 หมู่บา้ นได้ประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจในการทีจ่ ะดาเนินการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
มุ่งสูช่ ุมชนน่าอยู่และชุมชนพอเพียงต่อไป
4.5 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อวิเคราะห์สภาพปญั หาความต้องการ จัดลาดับความสาคัญของปญั หา การ
วิเคราะห์สาเหตุของปญั หา การกาหนดทางเลือกเพื่อการพัฒนา การกาหนดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมะกอก
4.6 การจัดเวทีสาธารณะหรือเวทีประชาคมเพื่อพิจารณา วาระชุมชนมะกอกน่ าอยู่โดยมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนและผู้ท่สี นใจเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่ างๆ ที่จะร่วมกัน
พัฒ นาชุ มชนมะกอกให้น่ าอยู่ในระยะที่ 1 ที่ประชุม ได้ร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็นเป็ นวาระชุ มชนที่จ ะร่ ว มกัน ขับ เคลื่อ น
ประกอบด้วย
วาระที่ 1 การส่งเสริมการออม “การจัดตัง้ ธนาคารชุมชนเฉลิมพระเกียรติ”
วาระที่ 2 การพัฒนาทุนทางสังคม “การเน้นหนักการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุและเยาวชน”
วาระที่ 3 การส่งเสริมการลดรายจ่าย “การส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนปลอดเหล้าและการพนันทุกชนิด””
วาระที่ 4 การส่งเสริมการเพิม่ รายได้ “การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน”
วาระที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาชุมชน “การจัดการชุมชนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่”
วาระที่ 6 การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมในชุมชน “การส่งเสริมและพัฒนาอนุรกั ษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรมชุมชน”
4.7 จากวาระชุมชนมะกอกน่ าอยู่ทาให้เกิดกิจกรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมขึน้ และพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนได้
ร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดงั นี้
4.7.1 เกิดองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ผสานใจ ผสานความคิด ผสานความร่วมมือทัง้ ๕ หมู่บา้ นทาให้เกิด
พลังทีเ่ ข้มแข็งในการผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมในทุกๆ กิจกรรมตามโครงการนี้ และกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
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4.7.2 ทุ ก หมู่ บ้า นมีผู้น าที่เ ข้ม แข็ง จิต อาสา เสีย สละเข้า มาร่ ว มคิด ร่ ว มท า ร่ ว มน า ร่ ว มแก้ ร่ ว ม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ทาให้มกี ารระดมความคิดเห็น ระดมสมอง ระดมความร่วมมือ นาไปสู่การทางาน
เป็ นทีม การสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันในหมู่บา้ นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน ทา
หน้าทีผ่ นู้ าและผูต้ ามทีด่ ี นาไปสูค่ วามรัก ความสามัคคี และเอือ้ อาทรต่อกัน ทีจ่ ะนาไปสูส่ งั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน ถือ
ว่าเป็ นความสาเร็จทีส่ าคัญและเป็ นจุดเด่นทีไ่ ด้จากการดาเนินโครงการนี้เพราะว่าเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้การดาเนิน
บรรลุเป้าหมายและความสาเร็จทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.7.3 การรวมกันจัดตัง้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน จากการดาเนินงานที่ผ่านมาสามารถ
ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สนใจในกลุ่มต่ างๆ เข้ามาร่วมกันดาเนินกิจกรรมและประสบความสาเร็ จทาให้เกิดแหล่ง
อาหารในชุมชนและเพิม่ รายได้จานวนหนึ่งให้กบั ชุมชน สรุปได้ดงั นี้
- หมู่ 5 บ้านกอก เกิดกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรปลูกแก้วมังกร กลุ่มเกษตรกรเลีย้ ง
ปลาดุก กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกมะลิ
- หมู่ 12 บ้านมะกอก เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื บ้าน กลุ่มเกษตรกรผลิตปลาร้าบอง กลุ่ม
เกษตรกรปลูกดอกมะลิ
- หมู่ 18 บ้านมะกอก เกิดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาดุก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบ กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสารพิษ กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
- หมู่ 19 บ้านมะกอก เกิดกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด กลุ่มเกษตรกรเลี้ ยงกบ กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งปลาดุก
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
- หมู่ 23 บ้านมะกอก เกิดกลุ่มเกษตรกรเลีย้ งปลาดุก กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งกบ กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งจิง้ หรีด
กลุ่มเกษตรกรปลูกดอกมะลิ
4.7.4 ชุมชนและประชาชนเกิดการยอมรับและการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง มีการ
ประดับรูปพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ไว้ในบ้านทุกหลังคาเรือน ประดับชื่อผูน้ าครอบครัวและ
เลขทีบ่ า้ นทุกหลังคาเรือน และร่วมกันจัดกิจกรรมมกหรรมเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาองค์ราชันย์ และ ๑๒ สิงหา
มหาราชินี ขึน้ ที่ชุมชนมะกอกเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ใน
โอกาสนี้ได้ร่วมมือกันทาความดีจดั กิจกรรม The Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาครัวเรือนของตนเองทุกหลังคาเรือน
และ บริเวณรอบๆ หมู่บา้ นทุกหมู่บา้ นให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ถวายเป็ นราชสักการะ
4.7.5 การส่งเสริมการออม เกิดกลุ่มออมทรัพย์ให้ประชาชนมารวมกลุ่มและบริหารจัดการกันเองและ
ได้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานเทศบาลตาบลขามเรียงภายใต้โครงการออมวันละบาท เกิดผลลัพธ์ท่ดี ีมกี ารออม
จานวนมากพอสมควรประชาชนเห็นความสาคัญและมาสมัครเป็ นสมาชิกจานวนมาก ในระยะต่อไปจะผลักดันและ
ขับเคลื่อนให้เป็ นธนาคารชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป
4.7.6 เกิดกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพอาสามสมัครสาธารณสุขในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ การส่งเสริมการออกกาลังกายในทุกกลุ่มอายุ การจัดการและบาบัดน้ าเสียของชุมชน การ
ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทุกกิจกรรมได้รบั ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี ประชาชนได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทาให้เกิดประสบการณ์ท่ดี ีและนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการ
พัฒนาชุมชนต่อไป
4.7.7 เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการนาคุณธรรมมาใช้ในการดาเนิ นชีวติ แบบพอเพียง โดยมีกจิ กรรม
ชุมชนปลอดเหล้าและการพนัน เป็ นชุมชนสีขาว จากวาระชุมชนแกนนาทุกหมู่บา้ นได้ไปขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ทาความเข้าใจกับประชาชน และเจ้าภาพงานทุกงาน ทาให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมประสบ
ความสาเร็จได้แก่ กิจกรรมงานศพ งานทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลปลอดเหล้า งานกฐิน – ผ้าป่าปลอดเหล้า งานบวชปลอด
เหล้า ซึ่งแสดงให้เห็นความสาเร็จของการดาเนินโครงการนี้ จากการที่อดีตชุมชนนี้ทุกกิจกรรมมีการเลีย้ งเหล้าและมี
1067

การเล่นการพนันอย่างมากมาย ผลการดาเนินงานพบว่าผูน้ าและประชาชนทาความเข้าใจต่อกันสามารถทากิจกรรม
อะไรก็จะประสบความสาเร็จ ทาให้ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นในชุมชนทาให้ชุมชนลดปญั หาต่ างๆ จากการเมาสุราได้
มากมายมุ่งสูส่ งั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน
4.7.8 เกิดส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนรูจ้ กั การการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่นาไปสู่
ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน โดยมีกจิ กรรมสัมพันธ์ในชุมชน ชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพใน
ชุมชนร่วมกันหลายๆ อย่างเช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ร่วมกัน การ
ทาบุญและปฏิบตั ศิ ลี ร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ร่วมกัน ผลการดาเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชุมชน
มะกอกเป็ น ชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่ อกัน ชุมชนที่มีความร่ วมมือ ที่ดีต่อ กัน ชุ มชนที่สร้า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน ทาให้เกิดผลลัพธ์ของชุมชนนี้ว่า ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน น่ าอยู่ ชุมชน
พอเพียง ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็ นศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
4.7.9 มีการติดตามสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็ นระยะและต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินกิจกรรมเป็ นไป
ตามแผนปฏิบตั กิ ารที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินกระบวนการ การติดตามความก้าวหน้า การปรับ
กิจกรรมอยู่ตลอดเวลาทาให้การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนการดาเนินงานทุกขัน้ ตอน
4.7.10 เกิด พัฒ นาแบบแผนการดาเนิ น ชีวิต แบบพอเพีย ง พออยู่ พอกิน พอใช้ และการออมของ
ประชาชน การดาเนินโครงการมีสมาชิกเข้าร่วมมากมายทาให้เกิดตัวอย่างขึน้ จานวนมากทีด่ าเนินชีวติ แบบพอเพียง
พออยู่ พอกิน พอใช้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและยกย่างให้เป็ นแบบอย่างทีด่ แี ละเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ครอบครัวอื่นๆ จึง
ได้มกี ารคัดเลือกครัวเรือนดีเด่นต้นแบบการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนมะกอกต่อไป ผลการพิจารณาคัดเลือกได้ครัวเรือนดีเด่นต้นแบบการ
พัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 7 ครัวเรือน ดังนี้
1. หมู่ 5 บ้านกอก ได้แก่ นายหนูลว้ น ไชยชาติ
2. หมู่ 12 บ้านมะกอก ได้แก่ นายบุญโฮม บุญรัตน์ และ นายสาย บุญหล้า
3. หมู่ 18 บ้านมะกอก ได้แก่ นายทองมา เหล่าเจริญ
4. หมู่ 19 บ้านมะกอก ได้แก่ นางทองล้วน บุญหล้า
5. หมู่ 23 บ้านมะกอก ได้แก่ นายเสาร์ บุญหล้า และ นายไสว บุญหล้า
ได้ประกาศและจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชนมะกอกต่อไป
4.7.11 การสรุปและประเมินผลการดาเนิน งาน โดยการประชุมระดมความคิดเห็นและสรุปประเด็นที่
สาคัญในการดาเนินโครงการโดยสรุปประเด็นทีส่ าคัญทีพ่ บคือ โครงการนี้เป็ นโครงการทีด่ ี ส่งเสริมกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการทางานร่วมกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน สร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี ห้กบั คนในชุมชน
และทาให้สงั คมเกิดความสงบสุข นาไปสูส่ งั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน
4.7.12 จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในโครงการทุกกิจดรรมพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในระดับมาก และมากทีส่ ุด ร้อยละ 56.7 และ 38.3 ตามลาดับ (Mean = 4.333,
S.D. = 0.572) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากและมากทีส่ ุดในทุกๆ ด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านกระบวนการ
ขัน้ ตอนการให้บริการการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ และด้านสิง่ อานวยความสะดวกความพร้อมของสถานที่
จัดกิจกรรม เท่ากัน ร้อยละ 55 ด้านเนื้อหาทีไ่ ด้รบั สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อตนเอง ต่อสังคมและสังคม ร้อยละ
55.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที/่ ผูจ้ ดั กิจกรรมให้บริการด้วยความสุภาพเป็ นมิตร ร้อยละ 51.8 และด้านกิจกรรม
สอดคล้องต่อความต้องการของผูร้ บั บริการระดับมาก ร้อยละ 6.3
4.7.13 ความยังยื
่ น ผลขากการวิจยั ครัง้ นี้ได้พบความสาเร็ จของการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
นาไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมทีน่ าไปสู่ความสาเร็จได้มากทีส่ ุดคือการมีส่วนร่วมทีช่ ุมชนพึง่ ตนเองได้ รูปธรรมทีแ่ สดงให้
เห็นความยังยื
่ นประกอบด้วย มีการรวมกลุ่มของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชนในรูปของเครือข่ายภายใต้หลักการ
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พันธมิตรชุมชน ได้แก่ เครือข่ายมะกอกสามัคคีสร้างสุข มีแผนกลยุทธ์ มีการจัดการความรูร้ ่วมกัน เกิดการเรียนรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบบร่วมแรงร่วมใจ นาไปสู่เกิดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิดครัวเรือนต้นแบบและศูนย์เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึน้ ในชุมชนทีเ่ ป็ นศูนย์รวม เป็ นที่ศกึ ษา
เรียนรูข้ องประชาชนและใช้เป็ นต้นแบบในการดาเนินชีวติ แบบพออยู่ พอกิน พอใช้และถ่ายทอดความสาเร็จสู่หมู่บา้ น
อื่นและชุมชนอื่นๆ ต่อไป

วิ จารณ์ และสรุป
จากการดาเนินงานพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขทาให้
เกิดบทเรียนและประสบการณ์ทด่ี หี ลายๆ อย่าง จึงอภิปรายผลดังนี้
1. การสร้างค่านิยมร่วม
การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสาเร็จ ประแรกทีจ่ ะต้อง
สร้างและพัฒนาคือ การสร้างนิยมร่วมตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คือ
หลักทางสายกลาง สามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมคิ ุม้ กันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไข
ด้านความรู้ และ เงื่อนไขด้านคุณธรรม จะทาให้การดาเนินงานมีทศิ ทาง ประชาชนมีความเข้าใจและมีหลักยึดทีด่ ใี นการ
พัฒนา จะทาให้เ กิดพลังขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบดาเนิ นงานได้ด้วยดีและมีป ระสิทธิภ าพถ้า
ประชาชนเข้าใจจะทาให้เกิดการพึง่ ตนเองด้วยความพอดีโดยยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ทาให้ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ่นื การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็ นไปด้วยเหตุผล และพร้อมทีจ่ ะรับ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี การสร้างค่านิยมร่วมจะทาให้ประชาชนพร้อมรับการพัฒนาและพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้าน ทาให้
ประชาชนคิดถึงการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่ตวั ใครตัวมัน มีไมตรีจติ ต่อกัน ไม่เบียดเบียนและทาร้ายกัน โดยช่วยตนเองให้มาก
ทีส่ ดุ และใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ สอดคล้องกับจิรายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา [7] ทีก่ ล่าวว่า ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาชีถ้ งึ แนวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับตัง้ แต่ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ จึงจะต้องสร้างแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจให้กบั ประชาชนเพื่อใช้เป็ นหลัก
ยึดในการดาเนินชีวติ และการอยู่ร่วมกันในชุมชนให้เกิดความสุข
2. กลยุทธ์
การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสาเร็จจะต้องมียุทธศาสตร์
ทีด่ ี การได้มาของยุทธศาสตร์นนั ้ จะต้องมาจากการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธี
ประชาธิปไตย จึงควรให้แกนนาเครือข่ายและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การเลือกปญั หา การจัดลาดับความสาคัญของปญั หา การวิเคราะห์สาเหตุของปญั หา การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
กาหนดกิจกรรม/โครงการ และ การกาหนดยุทธศาสตร์ เป็ นการชุมชนได้เรียนรูก้ ระบวนการทางานร่วมกันเป็ นการ
เรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจ จะทาให้ประชาชนทุกคนรูส้ กึ เป็ นเจ้า ของและอยากทีจ่ ะเข้ามาร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมและ
เป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ ดังนัน้ ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จะต้องไม่ยากเกินไปและชุมชนสามารถทาได้ จึงต้องอาศัย
ภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือและฝึกให้แกนนาและตัวแทนประชาชนสามารถดาเนินกิจกรรมในแต่ละ
ขัน้ ตอนได้เ ป็ นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของกองสนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข [8] ทีว่ ่าการวางแผนกาหนดยุทธศาสตร์ดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนจะเป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะให้
การดาเนินงานเป็ นรูปธรรมและทาให้การพัฒนาประสบความสาเร็จประชาชนและชุมชนได้มาร่ วมมือกันในการสร้าง
ระบบบริหารจัดการเน้นการพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ระบุว่า
แผนยุทธศาสตร์ให้ความสาคัญต่อการต่อยอดความคิด สร้างจินตนาการทีม่ ุ่งสู่จุดหมายอย่างมีเอกภาพทีช่ ดั เจนมาก
ยิง่ ขึน้ ในการดาเนินงานพัฒนาสุขภาวะโดยให้เกิดความร่วมมือและการรวมพลังเพื่อการสร้างสุขภาพโดยการน้อมนา
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้เป็ นฐานคิดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ทิ งั ้ ในการดาเนินชีวติ และการพัฒนาสุขภาพในทุก
มิติ
3. โครงสร้าง
การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสาเร็จ การจัดโครงสร้างของ
องค์กรชุมชนเป็ นเรื่องที่สาคัญมากเพราะว่า องค์กรชุมชนจะเป็ นแกนหลักในการดาเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ จึงจะต้องสร้างโครงสร้างให้ง่ายและไม่ซบั ซ้อนมากนัก จะเห็นได้จากโครงสร้างขององค์กรชุมชน
มะกอกทัง้ 5 หมู่บา้ น มีองค์กรหลักเป็ นหน่วยประสานงานคือ เครือข่ายมะกอกสามัคคีสร้างสุข กรรมการมาจากผูแ้ ทน
ของหมู่บ้านทัง้ 5 หมู่ๆ ละ 10 - 15 คน และกรรมการแต่ละหมู่บ้านก็จะไปประสานงานหัวหน้าคุ้มหรือกรรมการคุ้ม
กรรมการคุม้ จะเป็ นผูป้ ระสานงานเชื่อมต่อกับประชาชนในทุกหลังคาเรือน จากโครงสร้างดังกล่าวจะทาให้เกิดระบบการ
ประสานงาน และประสานร่วมมือของประชาชนในชุมชนได้เป็ นอย่างดีจะทาให้เกิดพลังอานาจในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการของศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ [9] ทีว่ ่าการกาหนดโครงสร้างทีด่ จี ะทาให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้ าที่ข องสมาชิกในองค์กร ทาให้เกิดการยอมรับและความรับผิด ชอบ เกิดการ
ประสานงานทีด่ ี เกิดการแบ่งงานกันทาในทุกขัน้ ตอนและทุกกิจกรรมทาให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ โครงสร้าง
องค์กร เป็ นสิง่ สาคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายในองค์กร ซึง่ อิทธิพลทีส่ ร้างขึน้ นัน้ ส่วน
ใหญ่เกิดจากวัตถุประสงค์ในการควบคุม โดยการถูกควบคุมนัน้ มาจากลักษณะของงาน ที่ได้ออกแบบไว้ภายใน
โครงสร้างองค์กร
4. ระบบ
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสาเร็จ จะต้องมีระบบที่
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และแบบแผนการดาเนินชีวติ ของชุมชน จากการที่เราจัดโครงสร้างทีด่ ใี นชุมชนจะเป็ นตัวช่วยให้
การดาเนินเกิดระบบทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ จะทาให้เกิดการสือ่ สารและการติดต่อประสานงานต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ จะเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการที่กาหนดเอาไว้ ทาให้การดาเนินงานบรรลุตามความ มุ่งหมายที่
กาหนดไว้ และเกิดผลลัพธ์ตามทีต่ ้องการได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับทฤษฎีระบบของเฉลียว บุรภี กั ดี [10] ซึง่ เป็ น
ทฤษฎีทผ่ี ลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ท่วี ่าองค์กรเปรียบเสมือนหนึ่งกระบวนการนาเข้าปจั จัยการ
ผลิตเพื่อดาเนินการให้เกิดผลผลิต คนเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการผลิต ระบบการ
บริหารจัดการ และระบบสังคม
5. กาลังคน
การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสาเร็จ กาลังคนเป็ นปจั จัย
ทีส่ าคัญมาก โดยกาลังคนในการพัฒนาทีส่ าคัญประกอบด้วย ผูน้ า แกนนา ตัว แทนประชาชน และประชาชนในชุมชน
กลุ่มผูน้ าเป็ นกลุ่มทีส่ าคัญมากทีจ่ ะผลักดันการพัฒนาให้ประสบความสาเร็จ ควรมีทงั ้ ผูน้ าทางการและไม่เป็ นทางการ
จะต้องเป็ นผูท้ ป่ี ระชาชนในชุมชนให้การยอมรับ คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญได้แก่ มีภาวะผูน้ า มีทกั ษะในการบริหาร การสื่อสาร
ที่ดี มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ จิตอาสา มีเวลาในการเข้า ร่วมกิจกรรมได้อ ย่างส่ า เสมอ จะเป็ นตัว เชื่อมประสานกับ
ประชาชนในชุมชนทาให้เกิดการดาเนินอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็ นไปได้ดว้ ยดีและ
ประสบความสาเร็จในที่สุด เป็ นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศของสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทีเ่ น้นคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาสู่สงั คมทีเ่ ข้มแข็งและมีดุลยภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้เป็ นแกนหลักของสังคมไทย มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาทุนทางสังคมโดยการสร้างองค์
ความรูท้ ถ่ี ูกต้องและมีคุณภาพให้เป็ นภูมคิ มุ้ กันให้สามารถพึง่ ตนเองได้ดแู ลซึง่ กันและกัน
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6. การมีสว่ นร่วม
การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประสบความสาเร็จ จากทุกข้อที่ กล่าว
มาแล้วข้างต้นจะทาให้เกิดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจ ทาให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกระบวนการต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี นาไปสูก่ ารพึง่ ตนเองของชุมชน การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน การระดมความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนา ประชาชนในชุมชนจะเกิดความภาคภูมิใจและมี
ความสุขเมื่อการดาเนินงานประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ [11] ทีว่ ่า การมีส่วนร่วม
เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานสาคัญของกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาจะต้องให้ประชาชนเข้า
มามีสว่ นร่วมในการระดมความคิดเห็น ทาให้เกิดความคิดเห็นจากบุคคลหลายๆ ฝา่ ยสามารถนามากาหนดเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั แิ ละจะช่วยให้เกิดความสาเร็จและเกิดผลต่อส่วนรวม และจันทร์เพ็ญ อุตมะ และธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ [12]
ที่ว่า การวิจยั แบบมีส่วนร่วมเป็ นความพยายามทุกวิถี ทางที่จะพัฒนางานวิจยั โดยให้ผู้ท่ไี ด้รบั ผลประโยชน์ เข้ามามี
บทบาทตัง้ แต่เริม่ แรก การดาเนินงาน การกาหนดแนวทางการพัฒนา การประเมินผล และการประมวลความรูเ้ พื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ และศูนย์อานวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง กระทรวงสาธารณสุข [13] ทีว่ ่า การมีส่วน
ร่วมมีความสาคัญต่อการพัฒนามากสิง่ สาคัญทีเ่ กิดขึน้ คือ เกิดการทางานร่วมกันในทุกระดับ เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ร่วมกันของภาครัฐและประชาชน เกิดการตัดสินใจร่วมกันในการดาเนินงาน เกิดความรู้สกึ รักท้องถิน่ ของตนเอง และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนาตัง้ แต่ การร่วมคิด การร่วมทา การร่วมนา การร่วมแก้ การร่วม
ประเมินผล และการร่วมรับผลประโยชน์ ดังนัน้ การมีส่วนร่วมจึงเป็ นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนโดยยึดหลักล่างสู่บน ทาให้ประชาชนและชุมชนตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความอยู่ดมี สี ุข
ร่วมกัน
ปัจจัยความสาเร็จ
1. แรงบันดาลใจทีส่ าคัญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ าให้ประชาชนและชุมชนเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญ มุ่งมันท
่ าดีถวายพระองค์ท่าน ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ สามัคคี
2. การสนับสนุนทีต่ ่อเนื่องและมีการติดตามการดาเนินงานของชุมชนของมหาวิทยาลัยทาให้เครือข่ายมะกอก
สามัคคีสร้างสุข มีการบริหารจัดการทีด่ แี ละเป็ นองค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็ง
3. ผูน้ าและภาวะผูน้ า คณะกรรมการทุกระดับให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทาให้ทกุ ขัน้ ตอนและ
มุ่งมันปฏิ
่ บตั งิ านด้วยความเสียสละเห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน และทางานด้วยความมุง่ มันสู
่ ส่ งั คม
อยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน
ั ยสาคัญทีท่ าให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานในทุกๆ ด้านได้แก่ ร่วม
4. การมีสว่ นร่วม เป็ นปจจั
คิด ร่วมนา ร่วมทา ร่วมแก้ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์
5. การจัดการความรู้ มีกระบวนการดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอนทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเกิดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาให้ดขี น้ึ
6. จิตอาสา ผูน้ าและแกนนามีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ตัง้ ใจดี ทาให้เกิดการเสียสละและเกิดกระบวนการทางานทีม่ ี
ความต่อเนื่องและมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา
7. ประชาชนในชุมชนมะกอก เห็นคุณค่าและความสาคัญของการดาเนินงานทาให้เกิดความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในชุมชนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
8. ระบบการติดตาม ประเมินผล สนับสนุน และการให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นระบบของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายมีการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานอยู่ตลอดเวลา
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี้
1.1 การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบทีเ่ หมาะสม จะต้องเน้นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน พัฒนาทักษะ
ด้านการบริหารจัดการ การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา การกาหนดยุทธศาสตร์ การกาหนดวาระชุมชน และ การสรุป
และรายงานผลการดาเนินงาน
1.2 การพัฒนาหมู่บา้ นต้นแบบทีด่ ี จะต้องสร้างความเป็ นเอกภาพของชุมชน ออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสม จะ
ทาให้เกิดระบบทีด่ ใี นการพัฒนา ทาให้เกิดการประสานงาน ความร่วมมือทีด่ ี สร้างสัมพันธภาพทีด่ ใี นชุมชน และเกิด
พลังอานาจในชุมชน
1.3 กระบวนการดาเนินงานจะต้องเป็ นการเรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจและเป็ นประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วม
ในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การเตรียมคน การวิเคราะห์สภาพชุมชน การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล
1.4 การสร้างค่านิยมร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะก่อให้เกิดความรูน้ าไปสู่คุณธรรมตามเงื่อนไข
ความสาเร็จของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การพัฒนาตามหลักทางสายกลางสามห่วงคือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล ความมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี เกิดการพึง่ ตนเองและครอบครัวทีพ่ ออยู่ พอกิน พอใช้ทาให้ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ่นื
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรให้มกี ารพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและมีการประเมินผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนา
2.2 ควรมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นวาระ
ของชุมชนและผลัดดันเข้าสูแ่ ผนแม่บทของสานักงานเทศบาลตาบลขามเรียง
2.3 ควรพัฒนาตัวชี้วดั ความสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขในระยะต่อไป
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จัง หวัด มหาสารคาม ที่ไ ด้สนั บ สนุ น อนุ ม ัติโ ครงการนี้ ใ นแผนปฏิบ ัติร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2554 จัง หวัด
มหาสารคาม และ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิ โต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีไ่ ด้สนับสนุ นให้มกี าร
ดาเนินการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ และขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้งานวิจยั นี้ประสบความสาเร็จ

เอกสารอ้างอิ ง
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ทีส่ บิ เอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี; 2555. หน้าปกใน
2. จีระศักดิ ์ เจริญพันธ์. การจัดการสาธารณสุขในชุมชน พิมพ์ครัง้ ที่ 10. มหาสารคาม : หจก.สารคามการพิมพ์แอนด์
เปเปอร์; 2553. หน้า 25
3. สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ. การร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับทีส่ บิ เอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี; 2555. หน้า ก
4. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สบิ
พ.ศ. 2550- 2554. กรุ งเทพฯ : สานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี; 2550

1072

5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 – 2556. มหาสารคาม : กลุ่ม
งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมหาสารคาม; 2553. หน้า 19 – 20
6. กองแผนงาน. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2555 - 2559. มหาสารคาม : กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม; 2554. หน้า 45 – 46
7. จิรายุ อิสรางกูร ณ อยุทธยา. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 2548. “พ.ย. – ธ.ค.”
2548. ปี ท่ี 42 (ฉบับที่ 6) : 44
8. กองสนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชน. แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน พ.ศ.2545 – 2549.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2546. หน้า 6
9. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. องค์กรและการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษทั ดวงกมลสมัย จากัด; 2542
10. เฉลียว บุรภี กั ดี. การวิจยั ชุมชน. กรุงเทพฯ : บริษทั เอส อาร์ พริน้ ติง้ แมสโปรดักส์ จากัด; 2545. หน้า 33
11. ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา; 2543. หน้า 147
12. จันทร์เพ็ญ อุตมะ และ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. วิจยั และพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน. ขอนแก่น : โรง
พิมพ์ศริ ชิ ยั การพิมพ์; 2534. หน้า 70
13. ศูนย์อานวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง กระทรวงสาธารณสุข . รายงานยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง
ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง. นนทบุรี สานักนโยบายและ
แผน; 2548.

1073

แนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
วนอุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยา
Development of Natural Interpretation System for Tourism promoting in
Phulangka Forest Park Phayao Province
พนิตนาฏ ไชยสาร1* และ กรรณิกา พิมลศรี 1
Panitnat Chaisarn1* and Kannika Pimonsri 1
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ววนอุทยานภู
ลังกา จังหวัดพะเยา มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาบริบทการจัดการระบบสื่อความหมายธรรมชาติ วน
อุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยา ศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่ วด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ รวมทัง้ กาหนด
แนวทางการพัฒนาระบบสือ่ ความหมายทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา โดย
วิธกี ารวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการผสมผสานระหว่าง งานวิจยั เชิงปริมาณและงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และนักท่องเทีย่ วในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ในด้านการศึกษานัน้ ผูศ้ กึ ษาจะศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปจั จัยต่างๆ โดยการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลกับผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ ในพืน้ ที่ มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของวนอุทยาน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานรวมทัง้ นักท่องเที่ยวผูม้ าเยือน ในพื้นทีว่ นอุทยานภูลงั กา ผลการศึกษาพบว่า บริบทการ
จัดการระบบสือ่ ความหมายธรรมชาติ โดยรวมมีศกั ยภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของพืน้ ทีแ่ ละโปรแกรมสือ่
ความหมายเรียงตามลาดับในแต่ละจุด และยังมีแหล่งทรัพยากรนันทนาการที่มีศกั ยภาพปานกลางยังต้องการการ
พัฒ นาเพื่อ ให้เ ป็ น แหล่ ง นั น ทนาการในระดับ ที่สูง ขึ้น กว่ า เดิม โดยต้ อ งมีก ารพัฒ นาในด้า นการต่ า งๆ เช่ น ด้า น
สาธารณู ปโภค การสื่อความหมายในพื้นที่ ความน่ าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเทีย่ ว หรือแนวโน้มกิจกรรมที่จะ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้น ที่ สาหรับความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วด้านการสื่อความหมายธรรมชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวมีต้องการด้านระบบสื่อความหมาย เช่น ป้ายหรือ
สัญลักษณ์บอกทาง จุดกางเต็นท์ รวมถึงการสือ่ ความหมายในด้านกิจกรรมและพืน้ ทีเ่ พื่อให้เข้าใจชัดเจนว่าเหมาะสมกับ
การประกอบกิจกรรมนันทนาการใด และมีความต้องการระบบความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เช่นป้ายเตือนพืน้ ทีอ่ นั ตราย
หรือ พืน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าใช้ได้ รวมถึงมีการจัดโซน และการส่งเสริมเรื่องราวความเป็ นมาของพืน้ ที่
ข้อมูลและผลทีไ่ ด้จากศึกษาครัง้ นี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนส่งเสริมการท่องเทีย่ วของ
วนอุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยาเพื่อ ให้เกิดการสื่อความหมายทางธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มคี วาม
เหมาะสมกับพืน้ ที่ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้เกิดสมดุล มีคุณภาพและมีความต่อเนื่องอันจะ
นาไปสูก่ ารบริหาร
จัดการทีเ่ ป็ นแนวทางนาไปสูค่ วามยังยื
่ นต่อไป
คาสาคัญ: สือ่ ความหมายทางธรรมชาติ การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ แหล่งนันทนาการในพืน้ ทีธ่ รรมชาติ
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Abstract
This research is study Development of Natural Interpretation System for Tourism promoting in
Phulangka Forest Park Phayao Province. In education is to study context of nature interpretation in
Phulangka . and study about needs of tourist about the nature interpretive. Including process for development
of natural Interpretation system. The research methods are combination of quantitative and qualitative
research. Targeting are Specialists, Government officials and Tourist in study area. In education is will study
the relationship of various factors. Collect information with stakeholders in the area. Interviews with forest
park officials and operational staff, as well visitors and tourists.
The study found that the context interpretive nature systems. Overall has the potential to participate
in the recreational activities of the area and the interpretation program each point sequentially. It also has a
moderate potential recreation resources development needs. Such as infrastructure, Interpretation, the
attractiveness of tourist activities and activities trends to attract the attention of tourists with regard to the
natural environment of the area. For the needs of tourist about interpretation of the requirement that the
system interpretation as signs or symbols point area and the tent point. To understand clearly that any suit
recreational activities and certain level safe. Including the zoning and to promoting stories of the area.
Data and the results from this study. Can be used as a tourism promotion plan of Phulangka Phayao
province. To achieve the natural interpretation and tourist activities that are appropriate to the area. And
consistent with the tourists behavior .The quality and a continuation which would lead to a management
approach to sustainable in future.
Key words: Natural Interpretation System, Nature tourism, Recreational natural areas

บทนา
การท่องเทีย่ วในปจั จุบนั มีความสาคัญสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้มกี ารจาแนกแหล่งท่องเทีย่ ว
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย,2540) แหล่งท่องเทีย่ วแนวธรรมชาติและสัตว์ป่านับเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีโ่ ดดเด่นของประเทศไทย ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทห่ี ลากหลายไม่แพ้กนั มีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่มาก รวมถึงภูลงั กาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ในจังหวัดพะเยาทางภาคเหนือของประเทศไทย มีความสูง
ของยอดดอยอันดับต้นๆของภาคเหนือ มีตานานเล่าว่าเป็ นสถานศักดิสิ์ ทธิที์ ส่ ถิตของเหล่าเทพยดาทีป่ กปกั รักษาขุนเขา
แห่งนี้ทงั ้ ยังมีบ่อน้ าทิพย์ซง่ึ เป็ นหนึ่งบ่อน้ าทีใ่ ช้ในราชพิธสี าคัญในราชสานัก มี ธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
เดินศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศเส้นทางสัน้ ๆอีกด้วย วนอุทยานภูลงั กาอยู่ในท้องที่อาเภอเชียงคาและอาเภอปง
จังหวัดพะเยา จากสภาพทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ท่ปี รากฏในวนอุทยานภูลงั กาถือว่ามีศกั ยภาพด้านการ
ท่องเทีย่ วอย่างยิง่ จนทาให้มผี มู้ าเยือนมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี ดังเห็นได้จากสถิตนิ ักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนวนอุทยานภู
ลังกาทีม่ จี านวนสูงสุดถึง 19,573 คน/ปี [9](วนอุทยานภูลงั กา,2555) เนื่องด้วยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่พลุกพล่าน
และยังมีความสดใหม่ของสภาพแวดล้อมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าวนอุทยานภูลงั กายังขาดการบริการและสื่อ
อานวยความสะดวกสาคัญอย่ างยิ่งคือ ระบบสื่อความหมายธรรมชาติ และในป จั จุบ ัน การเดิน ทางท่อ งเที่ย วของ
นักท่องเทีย่ วมีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะพิจารณารูปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวและการ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อตัดสินใจเดินทาง และจากการสัมภาษณ์หวั หน้าวนอุทยานภู
ลังกาพบว่า วนอุทยานภูลงั กาเองก็ยงั ขาดการวางแผนระบบสื่อความหมายธรรมชาติให้ชดั เจนซึง่ อาจทาให้เกิดความ
ไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานภูลงั กา จึงต้องมีการศึกษาเรื่องระบบการสื่อ
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ความหมายธรรมชาติให้สง่ เสริมการท่องเทีย่ วและ รองรับนักท่องเทีย่ วเพื่อเกิดผลดีต่อพืน้ ทีใ่ นระยะยาว และกาหนดเค้า
โครงเรื่องและเนื้อหา ทีส่ ะท้อนถึงความเป็ นจริงของพืน้ ที่ เพื่อให้ผมู้ าเยือนได้ศกึ ษาเรียนรูแ้ ละได้รบั ข้อมูลทีม่ คี ุณค่า จึง
ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละแนวทางการพัฒนา สาหรับนามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
การสื่อความหมายให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทาให้ผมู้ าเยือนได้รบั ความรูอ้ ย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดเข้าใจในตัว
พืน้ ทีแ่ ละตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในแหล่งท่องเทีย่ วต่อไปได้
การศึกษาครัง้ นี้ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ววนอุทยานภูลงั กา ดังนัน้ การศึกษาการวางแผนระบบสือ่ ความหมายทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ววนอุทยานภูลงั กาดังนัน้ จึงมีความสาคัญยิง่ ทีต่ ้องศึกษาบริบทของระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติของวน
อุทยานภูลงั กา อันนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนระบบสื่อความหมายให้สอดคล้องกับพื้นที่และเพื่อส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ย วของวนอุ ท ยานภู ลัง กาให้เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่มีศ ัก ยภาพมากยิ่ง ขึ้น และมีแ ผนการพัฒ นาระบบสื่อ
ความหมายทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีข่ องวนอุทยานภูลงั กาต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการระบบสือ่ ความหมายธรรมชาติ วนอุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่ วด้านการสือ่ ความหมายธรรมชาติ วนอุทยานภูลงั กาจังหวัดพะเยา
3.เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่ องเทีย่ ว วนอุทยานภูลงั กา
จังหวัดพะเยา

วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
การวิจยั เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติของวนอุทยานภูลงั กา เป็ นงานวิจยั เชิง
ผสมผสานทัง้ คุณภาพและปริมาณ โดยมีวธิ กี ารดาเนินงานวิจยั ดังนี้
วัตถุประสงค์ท่ี 1 ใช้วธิ กี ารศึกษาแบบปฐมภูมิ โดยการตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นนโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลสื่อความหมาย รวมถึงแผนแม่บทเพื่อการจัดการของเขตวนอุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยา และการศึกษาแบบ
ทุตยิ ภูมิ โดยการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว กิจกรรม ความคิดเห็นและความต้องการเกีย่ วกับการ
สือ่ ความหมายธรรมชาติโดยวิธกี ารสังเกต สอบถามเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่ และตรวจสอบจากคาร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
ต่างๆจากผูม้ าเยือน
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงประมาณ จึงทาการประเมินศักยภาพทรัพยากรทางธรรมชาติดา้ นการสื่อความหมาย โดย
การสารวจ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับศักยภาพของทรัพยากรในพืน้ ที่ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยการใช้ตวั แบบประเมิน โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้ าที่ในพื้นที่เป็ นผู้ประเมิน รวมถึง ข้อเสนอแนะต่ างๆ เพื่อการจัดทาระบบสื่อความหมาย
ธรรมชาติ โดยมีตวั แปรในการศึกษา [2,11,16]ดังนี้
1. คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมทิ ศั น์ตามธรรมชาติ
2. ความโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของพืน้ ที่ (ทัง้ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม)
3. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเทีย่ วและวัฒนธรรม
4. ความเหมาะสมของฐานทรัพยากรต่อกิจกรรมหลักในบริเวณ
5. ความสามารถของฐานทรัพยากรในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
6. ความปลอดภัย
7. ความเชื่อมโยงแหล่งนันทนาการและการท่องเทีย่ วอื่นๆ
8. นัยสาคัญด้านการสือ่ ความหมาย
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วัตถุประสงค์ท่ี 2 ใช้วธิ กี ารศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามนักท่องเทีย่ วเพื่อทราบความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
โดยมีหวั ข้อในการศึกษาดังนี้
1. จานวนในปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคต
2. การกระจายและการไหลเวียนของนักท่องเทีย่ วภายในแหล่งนันทนาการหลัก
3. ลักษณะพืน้ ฐานของนักท่องเทีย่ วและกลุ่มท่องเทีย่ ว
4. รูปแบบกิจกรรมนันทนาการและระบบสือ่ ความหมายธรรมชาติในปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคต
5. ปญั หาในการประกอบกิจกรรมนันทนาการและระบบสือ่ ความหมายธรรมชาติในแหล่งนันทนาการหลัก
6. ความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเทีย่ วต่อระบบสือ่ ความหมายในแหล่งนันทนาการ

กรอบแนวคิ ดและสมมุติฐาน
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสื่อความหมายและนันทนาการ
1.คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมทิ ศั น์ตามธรรมชาติ
2 ความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของพืน้ ที่ (ทัง้ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม)
3. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเทีย่ วและวัฒนธรรม
4. ความเหมาะสมของฐานทรัพยากรต่อกิจกรรมหลักในบริเวณ
5.ความสามารถของฐานทรัพยากรในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
6. ความปลอดภัย
7. ความเชือ่ มโยงแหล่งนันทนาการและการท่องเทีย่ วอื่นๆ
8. นัยสาคัญด้านการสือ่ ความหมาย
ข้อมูลนักท่องเที่ยวด้านกิ จกรรมการท่องเที่ ยวและการสื่อความหมาย
ั บนั และแนวโน้มในอนาคต
1. จานวนในปจจุ
2. การกระจายและการไหลเวียนของนักท่องเทีย่ วภายในแหล่งนันทนาการหลัก
3. ลักษณะพืน้ ฐานของนักท่องเทีย่ วและกลุ่มท่องเทีย่ ว
4. รูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการใช้ระบบสื่อความหมายในปจั จุบนั และ
แนวโน้มในอนาคต
5. ปญั หาในการประกอบกิจกรรมนันทนาการและระบบสื่อความหมายในแหล่ง
นันทนาการหลัก
6. ความคิดเห็นและความต้องการของนักท่องเทีย่ วต่อ ระบบสื่อความหมายใน
แหล่งนันทนาการ

แผนระบบสื่อความหมาย
ธรรมชาติ วนอุทยานภูลงั กา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
1. แบบประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเทีย่ วของพืน้ ทีแ่ ละโปรแกรมสื่อความหมาย โดยจาแนกข้อมูลคือ
การ ศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละระดับการจัดทาโปรแกรมสือ่ ความหมายและ ข้อเสนอแนะอื่นๆเพิม่ เติม
2. แบบสัมภาษณ์ทม่ี โี ครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน (Standardized interview ) เป็ นแบบทีม่ กี ารเตรียมการ มี
แผนการสัมภาษณ์และการบริหารการสัมภาษณ์จดั เตรียมไว้อย่างค่อนข้างแน่ นอนเป็ นการล่ว งหน้า การสัมภาษณ์เป็ น
มาตรฐานและเป็ นทางการมาก ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทุกคนจะตอบคาถามเดียวกัน และถามคาถามก่อนหลังเรียงตามลาดับ
เหมือนกัน เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทีเ่ ผชิญหน้ากันด้วยคาถามปลายเปิ ด ซักไซ้ตดิ ตามประเด็นตามหัวข้อหลัก
โดยดาเนินกับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้นาหรือหัวหน้าองค์กร เพื่อให้ผู้ตอบให้ขอ้ มูลรายละเอียดใน
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ประเด็นทีศ่ กึ ษามากทีส่ ดุ นาไปสูก่ ารหาแนวทาง กาหนดกระบวนการ และตัวชีว้ ดั ในการจัดทาระบบสือ่ ความหมายเพื่อ
การท่องเทีย่ ว วนอุทยานภูลงั กา
3. การประชุมกลุ่มย่อย(focus group) [4]โดยประเด็นคาถามมาจากข้อที1่ และ2 ใช้การสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย คือ
เจ้าหน้าทีข่ องวนอุทยานภูลงั กา เจ้าหน้าทีโ่ ครงการหลวงปงั ค่า ตัวแทนผูป้ ระกอบการทีพ่ กั รีสอร์ทภูลงั กา ตัวแทนชุมชนใน
บริเวณวนอุทยานภูลงั กา โดยมีประเด็นคาถามที่มาจากแบบประเมินศักยภาพของพืน้ ทีน่ ันทนาการ และการรวบรวมข้อมูล
จากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงในด้านความต้องการใช้ระบบสื่อความหมายภายในบริเวณวน
อุทยานภูลงั กา โดยใช้ในการศึกษาวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1และ 3เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลในด้านของชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละนาไปสู่การ
กาหนดรูปแบบระบบสือ่ ความหมายของวนอุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยาต่อไป
4. การใช้แบบสอบถามนักท่องเทีย่ วเพื่อทราบความต้องการของนักท่องเทีย่ ว โดยมีการกาหนดจานวนนักท่องเทีย่ ว
190 คน ในช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคม 2556 - มกราคม 2557 เนื่องจากเป็ นช่วงทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเข้ามาจานวนมาก

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในวัตถุ ประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาบริบทการจัดการระบบสื่อความหมายธรรมชาติ วนอุทยานภูลงั กา
จังหวัดพะเยา
การรวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพในพืน้ ทีต่ ามตัวแปรอธิบายได้ดงั นี้
1. คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมทิ ศั น์ตามธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรนันทนาการทีม่ ศี กั ยภาพสูงในวนอุทยานภู
ลังกา ภาพรวมได้แก่ แท่นผาเทวดา,ลานหินล้านปี ,ดอยภูนม หรือดอยลิง ,บ่อน้าศักดิสิ์ ทธิ ์ ,แหล่งเรียนรูบ้ า้ นน้าคะสานก๋วย

2. ความโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพืน้ ที่ มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติมจี ุดชมวิวทะเลหมอก ณ ยอด
ดอยลังกา ความสูง 1,720 ม. จากระดับน้าทะเล จุดชมพระอาทิตย์ขน้ึ และทะเลหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นประเทศ
ลาวได้และใกล้เคียงยังมี ลานโอโซน บ่อน้าทิพย์ ห้วยผาบ่อง เป็ นลาน้าไหลผ่านกลางโพรงหน้าผา น้าตกขุนน้าต้ม เป็ น
น้าตก 3 ชัน้ สามารถเล่นน้าพักผ่อนได้
3. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่ องเที่ยวและวัฒนธรรม ในพื้นที่ยงั มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่มาก
เนื่องจากเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ทย่ี งั ไม่ค่อยมีคนรูจ้ กั ความเสื่อมสภาพจากการท่องเทีย่ วจึงยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพืน้ ที่ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทัง้ แหล่งและทัง้ วัฒนธรรมชนเผ่าและชุมชนใกล้เคียงได้
4. ความเหมาะสมของฐานทรัพยากรต่อกิจกรรมหลักในบริเวณ โดยทัวไปสามารถท
่
ากิจกรรมนันทนาการได้
ในโซนที่ทางวนอุทยานได้มกี ารจัดไว้ แต่หากในช่วงฤดูการท่องเที่ยวบางครัง้ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอานวย
ความสะดวกของนักท่องเทีย่ ว
5. ความสามารถของฐานทรัพยากรในการรองรับนักท่องเทีย่ ว พืน้ ทีว่ นอุทยานภูลงั การองรับ นักท่องเทีย่ วได้
ประมาณ 500 คน ต่อวัน มีพกั บ้านพักในบริเวณใกล้กบั วนอุทยาน และบ้านพักในบริเวณใกล้เคียงคือบ้านพักโครงการ
หลวงปงั ค่า และโฮมสเตย์ของชุมชนชาวเขา ซึง่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะมาพักแรมทีว่ นอุทยาน
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6. ความปลอดภัย โดยภาพรวมมีความปลอดภัยในอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากเจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเทีย่ วได้ทวถึ
ั่ ง
7. ความเชื่อมโยงแหล่งนันทนาการและการท่องเทีย่ วอื่นๆ มีความเชื่อมโยงกันในระดับสะดวกถึงปานกลาง
สามารถเดินทางไปได้ง่ายแต่ในบางเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากเส้นทางทีต่ อ้ งใช้ความชานาญเป็ นพิเศษในการเข้าถึงแหล่ง
8. นัยสาคัญด้านการสื่อความหมาย วนอุทยานภูลงั กาได้จดั ให้มกี ารนันทนาการและระบบสื่อความหมาย
ธรรมชาติในวนอุทยานเช่น มีลานกางเต็นท์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนพันธุไ์ ม้หายาก พันธุก์ ล้วยไม้ป่าสายพันธุ์
แท้ของไทย สวนว่านตามตาราโบราณ เป็ นต้น สาหรับปญั หาในด้านนันทนาการคือ ขาดบุคลากรที่มคี วามรูค้ วาม
ชานาญด้านนันทนาการโดยเฉพาะ ขาดงบประมาณและบุคลากรในการจัดทาสือ่ ความหมายต่างๆ
โดยรวมศักยภาพ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของพืน้ ทีแ่ ละโปรแกรมสือ่ ความหมายเรียงตามลาดับใน
แต่ละจุด และยังมีแหล่งทรัพยากรนันทนาการทีม่ ศี กั ยภาพปานกลางยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้เป็ นแหล่งนันทนาการ
ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยต้องมีการพัฒนาในด้านการต่ างๆ เช่นด้านสาธารณู ปโภค การจัดการในพื้นที่ ความ
น่ าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว หรือแนวโน้ มกิจกรรมที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยคานึงถึง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพืน้ ที่
ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเทีย่ วด้านการสือ่ ความหมายธรรมชาติ
วนอุทยานภูลงั กาจังหวัดพะเยา พบว่านักท่องเทีย่ วต้องการระบบสือ่ ความหมายทางธรรมชาติในภูลงั กามากเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมนันทนาการทางการท่องเทีย่ ว
โดยอธิบายจากตัวแปร จากแบบสอบถามนักท่องเทีย่ วเพื่อทราบความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ดังนี้
• จานวนในปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคต มีแนวโน้มว่าจะเพิม่ มากขึน้ จากแบบสอบถามนักท่องเทีย่ วมี
ความต้องการมาเทีย่ วซ้าและมีการบอกต่อหรือแนะนาให้แก่คนรูจ้ กั
• การกระจายและการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวภายในแหล่งนันทนาการหลัก มีการกระจายในแหล่ง
นันทนาการหลักคือบริเวณชมวิวทะเลหมอก แท่นเทวดา และในบริเวณตัง้ แค้มป์มเี ป็ นจานวนมากกว่าเดินทางไปยัง
แหล่งนันทนาการเชื่อมโยง
• ลัก ษณะพื้นฐานของนักท่ องเที่ยวและกลุ่ม ท่อ งเที่ย ว กลุ่ มนักท่ องเที่ยวส่ว นใหญ่ เป็ นกลุ่ม ครอบครัว
รองลงมาคือกลุ่มเพื่อน มีการเดินทางมาในลักษณะการพักผ่อน ต้องการเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามเป็ นธรรมชาติ
และต้องการใช้ช่วงเวลาพบปะสังสรรค์ระหว่างครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
• รูป แบบกิจ กรรมนัน ทนาการและระบบสื่อ ความหมายธรรมชาติใ นปจั จุ บนั และแนวโน้ มในอนาคต มี
แนวโน้มต้องการรูปแบบกิจกรรมนันทนาการและการสือ่ ความหมายทีม่ คี วามชัดเจน ขุน เขาแห่งเทวดา ทีน่ ักท่องเทีย่ ว
มาแล้วสามารถรูส้ กึ ถึงว่าได้รบั พรพิเศษจากเทวดาบนแท่นฟินจาเบาะ มีความเชื่อ ความรูส้ อดแทรกอยู่ในกิจกรรม และ
มีความตื่นเต้น เช่นกิจกรรมส่องนก กิจกรรมปี นเขา จักรยานเสือภูเขา กิจกรรมวาดรูปธรรมชาติ กิจกรรมดูดาว เป็ นต้น
• ปญั หาในการประกอบกิจกรรมนันทนาการและระบบสือ่ ความหมายธรรมชาติในแหล่งนันทนาการหลัก ปญั หาที่
เกิดขึน้ คือในด้านเรื่องสิง่ อานวยความสะดวกเช่นห้องน้ า ลานจอดรถ ในแหล่งนันทนาการหลักมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ระบบสือ่ ความหมายไม่ชดั เจนในทาให้นกั ท่องเทีย่ วไม่ทราบความเป็ นมาและส่วนต่างๆของแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
• ความคิด เห็ น และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ อ ระบบสื่อ ความหมายในแหล่ ง นั น ทนาการ
นัก ท่ อ งเที่ยวส่ว นใหญ่ ต้อ งการให้มีก ารปรับ ปรุ ง เรื่อ งสิ่งอ านวยความสะดวกในด้า นการให้บ ริก ารข้อมูล ป้ า ยสื่อ
ความหมาย แผนที่ รวมถึงการอานวยความสะดวกตามจุดต่างๆของแหล่งนันทนาการเพิม่ มากขึน้
ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ท่ี 3.เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว วนอุทยานภูลงั กา จังหวัดพะเยา มีการศึกษาดังนี้
1. ในด้านบุคลากร ต้องมีสว่ นในการพัฒนาระบบสือ่ ความหมายทางธรรมชาติเช่นมีการจัดสรรบุคลกรในส่วน
หนึ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่แหล่งนันทนาการเพื่อให้เกิดการสื่อความหมายที่ตรงกันกับนักท่องเที่ยว
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สามารถทาความเข้าใจกับแหล่งท่องเทีย่ วและมีความรูเ้ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วในแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้แหล่งท่องเทีย่ ว
ไม่เกิดความเสือ่ มโทรมจากการท่องเทีย่ วมากเกินไป
2. การจัดโซนอย่างเป็ นสัดส่วนเพื่อให้เกิดการสื่อความหมายเป็ นไปตามธรรมชาติ แบ่งโซนกิจกรรม โซน
ธรรมชาติทส่ี ามารถเข้าใช้พน้ื ทีไ่ ด้ โซนพืน้ ทีธ่ รรมชาติสนั โดษซึง่ ไม่สามารถเข้าไปทากิจกรรมในพืน้ ทีไ่ ด้ และมีรูปแบบ
ของแหล่งท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจน เพื่อความเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมการท่องเทีย่ วในแหล่งพืน้ ที่
3. ป้ายสื่อความหมายเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับพืน้ ทีต่ ามหลักการสื่อความหมายโดยการใช้วสั ดุทม่ี คี วาม
กลมกลืนกับพืน้ ทีแ่ ละเข้าใจได้ง่าย นักท่องเทีย่ วสามารถเพลิดเพลินกันการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตนเองรูปแบบของ
การศึกษาในพืน้ ที่ คือ การสร้างบรรยากาศหรือสิง่ อานวยความสะดวกให้นักท่องเทีย่ วได้ศกึ ษาทัง้ ในช่วงเวลาทีจ่ ากัด
และในเวลาทีม่ อี ย่างเพียงพอ
4. มีการกาหนดความสามารถในการรับนักท่องเทีย่ วจากการสื่อความหมายโดยการประชาสัมพันธ์ทงั ้ จากระบบสื่อ
ความหมายในพืน้ ทีแ่ ละสือ่ ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ รักและต้องการให้แหล่งท่องเทีย่ วคงอยู่และมีความสวยงามเช่นเดิม
ข้อเสนอแนะ
การจัดทาระบบสื่อความหมายทางธรรมชาติควรจัดให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของนักท่องเทีย่ วที่
สามารถใช้งานได้จริงเป็ นส่วนใหญ่ และยังต้องคานึงถึงช่วงอายุวยั เพศ และประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเทีย่ วด้วย
[13,14,15] เนื่องจากหากมีการจัดระบบศึกษาธรรมชาติทไ่ี ม่เหมาะสมกับพืน้ ที่และการใช้งานแล้วก็จะทาให้เสียงบประมาณ
โดยใช่เหตุ ทัง้ นี้ตอ้ งขึน้ อยู่กบั บริบทของพืน้ ทีแ่ ละตัวชุมชนใกล้เคียงด้วย เพื่อให้การท่องเทีย่ วไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
ชาวบ้านจนทาให้พน้ื ทีส่ ญ
ู เสียความเป็ นตัวตนไป[5] ความคิดเห็นเกีย่ วสื่อทีใ่ ห้ประโยชนในการมาเยือนพบว่า นักท่องเทีย่ ว
ได้ความรู้ ความเข้าใจสื่อประเภทต่าง ๆ พบว่า สื่อทีน่ ักท้องเทีย่ วได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจมากทีส่ ุด ได้แก่ สื่อบุคคล และสื่อ
อื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต, นิตยสาร, โทรทัศน์, หนังสือท่องเทีย่ ว ความคิดเห็นเกีย่ วกับพืน้ ทีป่ ระกอบกิจกรรมนันทนาการในวน
ั ่ กรยาน ความคิดเห็นเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ได้แก่
อุทยานภูลงั กา ส่วนใหญ่ เดินท่องเทีย่ วพักผ่อน และปนจั
ป้ายบอกทาง และป้ายเตือน, ป้ายสื่อความหมาย การใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลในศูนย์บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เวลา 2
ชัวโมงเพื
่
่อศึกษาข้อมูล และความคาดหวังว่าจะได้รบั ข้อมูลทัวไป
่ และข้อมูลแผนทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว

ข้อเสนอแนะในการจัดการ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผน ออกแบบระบบสื่อความหมายทรัพยากรธรรมชาติ มีสาระสาคัญทีค่ วรคานึงถึง
ในการวางแผน ออกแบบระบบสื่อความหมายทรัพยากรธรรมชาติ และ ในแต่ละพืน้ ที่ ศักยภาพของทรัพยากรเป็ นสิง่ จาเป็ น
ในการพั ฒ นาเรื่ อ งราวในการสื่ อ ความหมาย[24,25]เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชื่ น ชม ตระหนั ก และช่ ว ยกั น สงวนรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของพื้นที่เอาไว้ นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นเป็ นต้นทุนที่สาคัญของการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ เพราะ กิจกรรมที่พ้นื ที่ และฝ่าย
บริหารจัดการจะนาเสนอต่อผูม้ าเยือน หรือผูม้ าใช้ประโยชน์ทรัพยากรต้องทาภายใต้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และมีอยู่จริงโดยไม่
หลอกลวงนักท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบอย่างยังยื
่ น เพื่อปรับปรุง พัฒนาผังบริเวณ และสิง่ อานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อความหมายในพื้นที่ธรรมชาติผู้วจิ ยั ได้ใช้ หลักการ ทฤษฎีทางด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ มาผสมผสานกับความรูท้ างด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้สามารถพัฒนากาหนดรูปแบบ ปริมาณ และรายละเอียดให้
สอดคล้องกับความต้องการ ในการใช้ประโยชน์ทุกกลุม่ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรทีส่ าคัญในพืน้ ที่

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
สาหรับการวิจยั ในครัง้ ต่ อไป จะเป็ นการขยายผลต่อการดาเนินการในพื้นที่ อนุ รกั ษ์ของประเทศ และโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของประชาชนในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
สิง่ แวดล้อมให้มากขึน้ โดยผลจากจิตสานึกทีด่ ตี ่อธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ได้จะส่งผลต่อการกระทาในอันทีจ่ ะไม่ใช้ทรัพยากร
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อย่างสิน้ เปลือง หันกลับมาอนุ รกั ษ์ และหวงแหนทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมในภาพรวม รวมถึงกระบวนการ
ติดตามผลการนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ และการประเมินผลแผนทีไ่ ด้ดาเนินการและบรรลุตามเป้าประสงค์ทท่ี าไว้หรือไม่ ทัง้ นี้
เพื่อนาผลการประเมินไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาแผนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากทีส่ ุด

เอกสารอ้างอิ ง
1. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย; 2550.
2. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย.อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ .http://inter.tourismthailand.org/th/seedo/sights-attractions/nature-wildlife/national-parks-marine-reserves/ ; 2555.
3. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย. แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ; 2555.
4. กรรณิกา พิมลศรี.การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเทีย่ วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ .
Ph.D.เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2553.
5. กองอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.แนวคิดการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ; 2555.
6. กรมปา่ ไม้. การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ.ความหมายของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ; 2548.
7. ฉลอง นุ้ยฉิม. การพัฒนาคู่มอื สื่อความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติภูหนิ ร่องกล้า.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยมหิดล; 2542.
8. บุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา.การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ. อ้างถึงใน www.oknation.net ; 2548.
9. วนอุทยานภูลงั กา.วนอุทยานภูลงั กา ข้อมูลปจั จุบนั ของวนอุทยานภูลงั กา.วนอุทยานภูลงั กา ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 15; 2555.
10. วิวฒ
ั น์ชยั บุณยศักดิ.์ อนุรกั ษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โลกอันงดงามกาลังเสือ่ มทรามแล้วหรือ. อนุสาร อสท 29 ; 2533.
11. สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. องค์ประกอบของการท่องเทีย่ ว; 2540.
12. สฤษฏ์ แสงอรัญ.การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ; 2548.
13. เสรี เวชชบุษกร. ส่วนนันทนาการและสือ่ ความหมาย สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ; 2538.
14. เสรี เวชชบุษกร. การสือ่ ความหมายในอุทยานแห่งชาติ.สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ; 2544.
15. สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ; 2547.
16. อรอนงค์ เฉียบแหลม; นภวรรณ ฐานะกาญจน์ ; เสรี เวชชบุษกร; สุวทิ ย์ แสงทองพราว. การวิเคราะห์สงั คมพืช
เพื่อออกแบบการสือ่ ความหมายธรรมชาติ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ .กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.
17. Hector Ceballos Lascurain. Tourism, Ecotourism and Protected Areas; 1991.
18. The Ecotourism Society. The Ecotourism Society's Definition. The Ecotourism Society Newsletter.
Western D. “Defining Ecotourism.” ink; 1993.
19. Robert W Mcintosh. Tourism. United States of America; 2009.
20. Western, D. Defining Ecotourism; 1993.
21. Commonwealth Department of Tourism. National rural tourism strategy; 1994.
22. National Park Service. Interpretation and Education. U.S. Department of the interior. U.S.A. Available
Source: http:// www.nps.gov/learn/, August 11; 2004.
23. Sharpe, G. W. .Interpreting the Environment. John Wiley and Sons Inc. New York. U.S.A; 1976.
24. Tilden, F. Interpreting Out Heritage. 3rd ed. Chapel Hill: The University of North; 1967.
25. Ham sam H. Self Guide Tour Environmental Interpretation. A Practical Guided For People. With Big
Ideas And Small Budget. Colorado North America Pass; 1992.

1081

The Promotion of HealthCenter to be a New Tourism Product to Support
ASEAN Economic CommunityA case study: Health Promotion Center in
Saraburi province
การพัฒนาศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพเป็ นผลิ ตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับอาเซียน
กรณี ศึกษา ศูนย์ส่งเสริ มสุขภาพในจังหวัดสระบุรี
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การวิจยั เรื่อง การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับอาเซียน กรณีศกึ ษา ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระบุรี มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน การวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพผู้วจิ ยั ทาการศึกษาโดย
วิธกี ารสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสัมภาษณ์ระดับลึก กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ ทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูม้ ารับบริการ ในจังหวัดสระบุรี ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ ว ตลอดจนผูบ้ ริหารการ
ท่องเที่ยว จานวน 98 ราย ได้ผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 32 ราย ทาการศึกษาใน 3 ขัน้ ตอนคือ สภาพการดาเนินการใน
ปจั จุบนั ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และแนวทางในการพัฒนาให้เป็ นผลิตภัณฑ์การ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ข้อมูลทีไ่ ด้ผวู้ จิ ยั นามาทาการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพใน
จังหวัดสระบุรมี พี น้ื ทีอ่ ยู่ท่ามกลางขุนเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี มีอากาศบริสุทธิ ์ มีการดาเนินการตามหลักวิชาทาง
การแพทย์ ภายใต้การควบคุมของหน่ วยงานทางการแพทย์ และมีกจิ กรรมในการดาเนินการหลากหลายกิจกรรม มี
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ทัง้ ในประเด็นเรื่องทีต่ งั ้ กลุ่มลูกค้า และมีกลุ่มการท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ชื่อมโยงหลายกลุ่ม แนวทางในการพัฒนาให้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่สี าคัญประกอบด้วย การพัฒนาคนทัง้ ในศูนย์สุขภาพ
และคนในกลุ่มการท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยง การสร้างรูปแบบของกิจกรรม การสร้างและรักษามาตรฐานในระดับอาเซียน
หรือระดับสากล การค้นหานักท่องเทีย่ ว การทางานเชิงเครือข่าย และ การสร้างระบบการประเมินในทุกระดับ
คาสาคัญ : ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
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Abstract
This research paper is studying about development work of the health promotion center to be a new
tourism product when they open up the AEC in 2015. This is a qualitative research project conducted
through non-participation, participatory observation and in-depth interview with the population
concerning with the health promotion center in form of those people providing and receiving the services
in Saraburi. There were 98 samplings dealing with tourism management and particularly 32 of them were the
key performances that provided the main data.
Moreover, there are 3 steps for the research
methodology, which is categorized into present context , feasibility of developing tourism for health and
guidelines for development of a tourism product for health. The data collected and used by the researcher
were then brought for investigator triangulation. From the research studies, it has found or shown that the
Health Promotion Centre in Saraburi province is located in the area surrounded by mountain views with cool
weather all a year- round and with fresh air. It is also operated theoretically in line with academic Medicine
under the supervisions and control of a Medical Agency together with many well -designed activities.
There is a possibility of developing this medical tourism centre and the issues are raised and concerned with
its location, targeted c groups of clients and tourism groups that are linked with other groups. The guidelines
for further development of this important tourism product are expected to help develop the people in the
center itself as well as the people in the linked tourism groups . The activity forms are also created to
maintain the Asean level or international standards. Searching for more tourists, working as a network and
creating the evaluation system forms for all level are therefore underway.

Key Words :Health Promotion Center, Tourism for Health
ความเป็ นมา
การท่องเทีย่ วเป็ นกิจกรรมหลักทีส่ ร้างรายได้มูลค่ามหาศาลให้กบั ประเทศไทย รายรับจากการท่องเทีย่ วของ
ไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ของภูมภิ าคอาเซียน โดยในปี 2551 ไทยมีรายได้จากการท่องเทีย่ วมากกว่า 715 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทัง้ หมด และมีการจ้างงานกว่า 1.9 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 5
ของจานวนแรงงานทัง้ หมดภายในประเทศ [1]
อย่างไรก็ตามในปี 2558 มีการเปิ ดประตูสอู่ าเซียน แม้ว่าจะเป็ นเรื่องดี แต่สาหรับการท่องเทีย่ วแล้วนับว่าเป็ น
เรื่องที่กระทบกับรายได้หลักของประเทศเป็ นอย่างมาก เพราะว่า ประเทศต่ างๆในอาเซียนส่วนใหญ่ มีลกั ษณะภู มิ
ประเทศทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก บางประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวทีอ่ ยู่ในลักษณะการคงความเป็ นธรรมชาติมากกว่า มี
ค่าใช้จ่ายทีถ่ ูกกว่า ตลอดจนจากการจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี 2552 ของ World
Economic Forum(WEF) พบว่าภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางท่องเทีย่ วของไทยจัดอยู่ใน
อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย[2]
เมื่อกลุ่มลูกค้า มีตวั เลือกในการท่องเที่ยวมากขึ้น สิง่ ที่ประเทศไทยจาเป็ นต้องเตรียมให้พร้อมรองรับการ
แข่งขันก็คอื การสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วใหม่ทน่ี ่าสนใจเพิม่ ขึน้ ทีแ่ ตกต่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีศกั ยภาพ และไม่
สามารถเลียนแบบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยสิง่ หนึ่งทีถ่ อื ว่าเป็ นจุดแข็งของไทยคือเรื่องสุขภาพ เป็ นทีย่ อมรับไปทัว่
โลก ทัง้ ในเรื่องสปา หรือการดูแลสุขภาพ[3]
การดูแลสุขภาพ ประเทศไทยนับว่าเป็ นประเทศทีม่ กี ารพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
ว่ามีศกั ยภาพมากประเทศหนึ่งในโลก และมีศกั ยภาพมากกว่าประเทศต่างๆในอาเซียน มีศนู ย์สง่ เสริมสุขภาพหรือศูนย์
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ดูแ ลสุ ข ภาพเป็ น จ านวนมาก มีมู ล ค่ า การใช้จ่ า ยในแต่ ล ะปี เ ป็ น วงเงิน ที่สูง มาก แต่ ส่ ว นใหญ่ ผู้ใ ช้บ ริก ารเป็ น คน
ภายในประเทศเท่านัน้ [4] หากมีการนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ เข้ามาเป็ นจุดขายในการท่องเทีย่ ว นอกจากจะนาศักยภาพ
ของไทยออกมาใช้ร่วมกันแล้ว ยังเป็ นแหล่งการสร้างรายได้ทส่ี าคัญให้กบั ชุมชน ท้องถิน่ และประเทศชาติอกี ด้วย [5]
อย่างไรก็ตามพบว่าในขณะนี้ ยงั ไม่มกี ารนาเรื่องการดูแลสุขภาพเข้ามาบูรณาการกับการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน[6]
เพื่อให้เป็ นการเตรียมพร้อมการเปิ ดประตูส่อู าเซียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั การท่องเทีย่ วแห่งชาติ
พศ. 2555-2559 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมภิ าคเอเซีย
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจในการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านการ
ท่องเทีย่ วในอนาคต โดยศึกษากรณีศนู ย์สง่ เสริมสุขภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์การวิ จยั
ั บนั กรณีศกึ ษา ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพใน
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการของศูนย์สง่ เสริมสุขภาพในปจจุ
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วรองรับการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน

แนวคิ ด
ตามยุทธศาสตร์การวิจยั การท่องเที่ยวแห่งชาติ พศ. 2555-2559. [3] ได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจยั ไว้ 3
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็ นการสนับสนุ นการวิจยั ในพื้นที่เฉพาะที่มศี กั ยภาพทางการท่องเที่ยวและพื้นที่
เชื่อมโยง ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยังยื
่ น และในกลยุทธ์ ท่ี 2.2 เป็ นการส่งเสริมการวิจยั ในกลุ่มคลัส
เตอร์ของทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ การท่องเทีย่ วกลุ่มสุขภาพความงามจัดอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ในกล
ยุทธ์ดงั กล่าว
การท่องเทีย่ วกลุ่มสุขภาพความงาม เป็ นกลุ่มการท่องเทีย่ วทีม่ นี ักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเข้ามารับบริการทาง
การแพทย์มากกว่าปี ละ 1.4 ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า 45,000 ล้านบาท บริการทางการแพทย์ท่นี ิยมได้แก่ การ
ตรวจเช็คสุขภาพ เลสิก ศัลยกรรมเสริมความงาม ทันตกรรม การผ่าตัด การรักษาโรคเฉพาะทางและกายภายบาบัด [2]
ตลาดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพโลกและภูมภิ าคเอเชีย มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 20 เป็ น
ร้อยละ 28 โดยในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างชาติถึงร้อยละ 60 ซึ่งส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อการ
ท่องเทีย่ วและถือโอกาสบริการทางสุขภาพด้วย ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์
แห่งภูมภิ าคเอเซียช่วยเสริมให้ตลาดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง[2]

วิ ธีการศึกษา
การวิจยั นี้เ ป็ นงานวิจ ัยเชิง คุณภาพผู้วิจ ัยทาการศึกษาเป็ น 3 ขัน้ ตอนคือ ศึก ษาสภาพการดาเนินการใน
ปจั จุบนั ศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาเป็ นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ทาการศึกษาโดยวิธกี ารสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์ระดับลึก กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ ทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูม้ ารับ บริการ ในจังหวัดสระบุรี ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ ว ตลอดจนผูบ้ ริหารการท่องเทีย่ ว มีจานวนผูถ้ ูกถูกสัมภาษณ์ทงั ้ สิน้ 98 ราย ได้ผู้ทใ่ี ห้
ข้อมูลหลักทีส่ ามารถใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ทงั ้ 3 ขัน้ ตอนรวม 32 ราย ข้อมูลทีไ่ ด้ผวู้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการนามา
ทาการตรวจสอบแบบสามเส้า
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
ขัน้ ตอนที่ 1.สภาพการดาเนิ นการในปั จจุบนั ขัน้ ตอนนี้ทาการศึกษาด้วยการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม การ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสัมภาษณ์ระดับลึก กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระบุรี ข้อมูลหลั ก
ได้จากผูใ้ ห้บริการ 3 คน และผูม้ ารับบริการ 7 คน รวม 10 คนพบว่า
1.สภาพทัวไป
่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระบุรมี พี น้ื ทีอ่ ยู่ ในอาเภอหนึ่งทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่สี าคัญ มี
แหล่งท่องเทีย่ วจานวนมากทัง้ ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดสระบุรมี ากนัก สถานทีต่ งั ้
ศูนย์สุขภาพอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศบริสุทธิ ์ อากาศเย็นสบายตลอดปี การเดินทางสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก สถานที่ในการดาเนินการของศูนย์ ประกอบด้วยอาคารสานักงาน ห้องพัก 30 ห้อง บ้านพัก 2 หลัง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสนามกีฬา สามารถรองรับผูใ้ ช้บริการได้ 60-70 คน และให้บริการกลุ่มเล็ก ตัง้ แต่ 10
คนเป็ นต้นไป เวลาทาการ อาทิตย์ถงึ ศุกร์ หยุดวันเสาร์ เพื่อทาพิธกี ารทางศาสนา ค่าบริการของศูนย์สุขภาพนี้คดิ รวม
ค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ เรื่องทีพ่ กั อาหาร การใช้อุปกรณ์ การใช้หอ้ งทดสอบ ห้องอบไอน้ า ห้องสันทนาการต่างๆ ตลอดจน
ค่าวิทยากร ในราคาเฉลีย่ ต่อวันทีค่ ่อนข้างต่าอยู่ในเกณฑ์ค่าทีพ่ กั ในโรงแรมระดับสีด่ าวเท่านัน้ ทัง้ นี้ค่าบริการขึน้ อยู่กบั
จานวนคนในกลุ่ม และเงื่อนไขต่างๆของกลุ่มทีร่ บั บริการ
2.หลักการในการดาเนินการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระบุรมี กี ารดาเนินการตามหลักวิชาทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุมของ
หน่ วยงานทางการแพทย์ โดยเรียกหลักการนี้ว่า หลัก “NEWSTART” ซึง่ ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 8
ประการ คือNutritionการบริโภคสารอาหารทีม่ เี ส้นใยสูง ไขมันต่า ไม่ผ่านขบวนการปรุงแต่งมากExerciseการออกกาลัง
กายอย่ างสม่ า เสมอให้ร่ างการได้รบั การผ่อ นคลายสูงสุด Waterการบริโภคน้ าบริสุท ธิแ์ ละการรัก ษาด้วยการใช้น้ า
ตลอดจนการอบไอน้ า เพื่อชาระและปรับสมดุลในระดับเซลล์Sunshine การใช้ประโยชน์จากแสงแดดปรับดุลยภาพใน
ร่างกาย ลดระดับคอเรสเตอรอล และน้ าตาลTemperanceการประมาณตนหรือการเดินสายกลางในการรับประทาน
อาหาร รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์อย่างพอดี การลดอาหารทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ การงดอาหารทีท่ าให้เกิดการเสพติด
ทุกประเภท Airการทาให้ร่างกายได้รบั ออกซิเจนอย่างพอเพียง ทัง้ การอยู่ในทีท่ ม่ี อี ากาศบริสุทธิการหายใจลึ
กเพื่อให้
์
ออกซิเจนกระตุน้ การไหลเวียน เกิดการขับพิษหรือของเสียจากร่างกายอย่างธรรมชาติ Restการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การไม่สร้างภาวะความเครียดก่อนการนอน การนอนอย่างเพียงพอเป็ นการปรับดุลยภาพและล้างพิษที่ดที ่สี ุด Trust
ความไว้วางใจในศาสดาทีเ่ คารพนับถือ การมีสติ เพื่อสร้างความมันคงในจิ
่
ตใจ ทีจ่ ะนาไปสูม่ ุมมองทีด่ ี ความคิดทีด่ ี การ
คิดดีคดิ บวก ก่อให้เกิดความสบายใจ ผ่อนคลาย มีสขุ ภาพจิตและสุขภาพกายทีด่ ี
3.กิจกรรมในการดาเนินการ
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ มีกจิ กรรมในการดาเนินการ ทัง้ ในระยะยาวและระยะสัน้ โดยระยะยาวเป็ นโปรแกรม 21
วัน สาหรับระยะสัน้ มีโปรแกรม 2 คืน 3 วัน โปรแกรม 3 คืน 4 วัน และโปรแกรม 4 คืน 5 วัน ผูม้ าใช้บริการส่วนใหญ่
นิยมโปรแกรมระยะสัน้ โปรแกรมระยะสัน้ ที่ดาเนิน การ แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมส่ง เสริมสุขภาพทัว่ ไป
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร โปรแกรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ โปรแกรมเตรียมตัวก่อนเกษียณ โดยในทุก
โปรแกรมมีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมจัดเป็ นตารางเวลาที่ชดั เจน และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการ
NEWSTART เริม่ ตัง้ แต่ เวลา 06.00 น และสิ้นสุดที่เวลา 20.30 น ทัง้ นี้ตารางเวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม ได้ เช่ น เพิ่ม เรื่อ งการให้ค วามรู้ ต ามความต้ อ งการขององค์ ก ร ทัง้ นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลัก การ
NEWSTART ด้วย
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ขัน้ ตอนที่ 2.ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาเป็ นการท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพขัน้ ตอนนี้ทาการศึกษาด้วยการ
สัมภาษณ์ระดับลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระบุรี 3 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการท่องเทีย่ ว 5 คนผูบ้ ริหารการท่องเทีย่ ว 1 คน และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 7 คน รวมผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก 17 คน พบว่ามีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ จากปจั จัย
ต่างๆ 5 ประการคือ
1.ทีต่ งั ้ ทีต่ งั ้ ในปจั จุบนั เป็ นทีต่ งั ้ ทีส่ ามารถเดินทางได้สะดวกทัง้ จากกรุงเทพ และสระบุรี ตลอดจนนักท่องเทีย่ ว
ที่จะมาจากแหล่ งท่อ งเที่ยวต่ างๆทัง้ ในจัง หวัด สระบุรีและ จากจังหวัดใกล้เ คียงเช่ น นครนายก หรือนครราชสีม า
สามารถเดินทางมายังศูนย์สง่ เสริมสุขภาพได้สะดวก
2.กลุ่มลูกค้า ลูกค้าในปจั จุบนั มีทงั ้ ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่เป็ น
หน่ วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มละ 60-70 คน โดยในช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม ส่วนใหญ่เป็ นโปรแกรม
เตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน และในช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน ส่วนใหญ่เป็ นโปรแกรม
เสริมสร้างสุขภาพ และโปรแกรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ ทัง้ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน และ 3 วัน 2 คืน สาหรับลูกค้าใน
ต่างประเทศ มีทงั ้ จากสิงคโปรฮ่องกง และเกาหลี มาตลอดทัง้ ปี และบางรายมาปี ละ 2 -3 ครัง้ กลุ่มละประมาณ 20 คน
ส่วนใหญ่มาโปรแกรมล้างพิษ 3 วัน 2 คืน ในภาพรวมมีลูกค้ามาใช้บริการตลอดทัง้ ปี โดยช่วงทีม่ ลี ูกค้าน้อย เป็ นช่วง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ความเป็ นไปได้ในประเด็นกลุ่มลูกค้า มีความเป็ นไปได้ ทัง้ จากการมีกลุ่มลูกค้าจากองค์กรเดิม
กลุ่มลูกค้าทีม่ าซ้า และกลุ่มลูกค้า ที่จะพัฒนาเพิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาการท่องเทีย่ ว คือในเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งไม่
กระทบกับกลุ่มลูกค้าหลักทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั
3.ผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าจากการตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้า พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการทัง้ ในระดับ
องค์กร และในระดับบุคคล ตลอดจนลูกค้า จากต่างประเทศ มีการใช้บริการซ้า กรณีในระดับบุคคล หลายรายมาใช้
บริการซ้าปี ละ 2-3 ครัง้ ติดต่อกันมานาน 3-4 ปี แล้ว สิง่ ทีล่ กู ค้ารูส้ กึ ได้อย่างชัดเจนคือ ร่างกายได้รบั การผ่อนคลาย และ
ระบบการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายดีข้นึ ความเป็ นไปได้ในประเด็นผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้ า จึงมีประเด็น
ผลลัพธ์ทล่ี กู ค้าจะได้รบั อย่างชัดเจน สามารถพัฒนาให้เป็ นผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพได้
4.รูป แบบการดาเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบกิจ กรรมส่งเสริมสุขภาพให้เป็ นผลิต ภัณฑ์ก ารท่อ งเที่ย วเชิง
สุขภาพ พบว่ามีความเป็ นไปได้สงู ทัง้ จากผูบ้ ริหารศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ และผู้บริหารในกลุ่มท่องเทีย่ ว โดยผูร้ บั ผิดชอบ
ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพระดับสูงกล่าวว่า มีความเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะจัดให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ และทางศูนย์เองก็เคย
เข้าไปประชุมร่วมกับกลุ่มท่องเทีย่ วบางกลุ่ม เช่นกลุ่มช็อปปิ้ ง โดยตามแนวความคิดจากการประชุมร่วมกันสองสามครัง้
มีความเห็นร่วมกันว่าสามารถดาเนินการได้โดยใช้ การผูกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเข้าการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่นการ
ท่องเทีย่ วกลุ่มช็อปปิ้ ง การท่องเทีย่ วกลุ่มธรรมชาติ หรือการท่องเทีย่ วกลุ่มมรดกโลก ซึง่ ส่วนใหญ่มาท่องเทีย่ ว 5-7 วัน
อยู่แล้ว ให้มาสิน้ สุดการท่องเทีย่ วทีศ่ นู ย์สง่ เสริมสุขภาพ ซึง่ ทางศูนย์สง่ เสริมสุขภาพอาจจะจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ทัวไป
่ หรือโปรแกรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ ระยะเวลา 3 คืน 2 วัน ให้ได้รบั อาหารและอากาศที่ดี รวม 7 มื้อ และการ
ดาเนินการอื่นๆตามตารางทีก่ าหนด สุขภาพทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วทีว่ ดั ได้คอื นักท่องเทีย่ วมีระบบการทางาน
ต่างๆของร่างกายได้รบั การผ่อนคลาย และระบบขับถ่ายทีด่ ขี น้ึ และรูส้ กึ ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการดาเนินการยัง
ไม่ได้ขอ้ ยุตทิ ่ชี ดั เจน ทีแ่ ต่ละกลุ่มยังจัดสรรกันไม่ลงตัว ซึง่ หากมีคนกลางร่วมพิจารณา น่ าจะเกิดขึน่ ได้ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของผูบ้ ริหารกลุ่มการท่องเทีย่ ว ทีเ่ ห็นว่ามีความเป็ นไปได้สงู และเป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วใหม่ทน่ี ่ าจะ
บุกตลาดอาเซียนได้ ทัง้ นี้ตอ้ งทางานร่วมกันอีกระยะหนึ่ง
5.กลุ่มการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถเชื่อมโยงได้จากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพนี้ได้หลายกลุ่มโดยผู้บริหารหน่ วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกล่าวว่า การพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
สุข ภาพให้เ ป็ น ผลิตภัณฑ์ก ารท่อ งเที่ย วใหม่ สามารถ ดาเนิ น การได้ท งั ้ เป็ นผลิต ภัณฑ์การท่ อ งเที่ย วเอง และเป็ น
ผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วทีจ่ ดั ผ่านการเชื่อมโยงกับกลุ่มการท่องเทีย่ วอื่นๆทีม่ ตี ลาดอยู่แล้ว เช่น กลุ่มการจัดประชุมและ
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นิทรรศการ กลุ่มท่องเทีย่ วด้านช็อบปิ้ งและบันเทิง กลุ่มท่องเทีย่ วเชิงนิเวศปา่ ร้อนเขตชืน้ กลุ่มท่องเทีย่ วเชิงเกษตร กลุ่ม
ท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์ ตลอดจนกลุ่มท่ องเที่ยวเชิงมรดกโลก และจากการสัมภาษณ์นักท่องเทีย่ วต่างชาติในแต่ละกลุ่ม
พบว่ามีความสนใจแสดงความประสงค์ว่าจะใช้บริการหากมีโอกาสมาอีกครัง้
ขัน้ ตอนที่ 3.แนวทางในการพัฒนาให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์การท่ องเที่ ยวเชิ งสุขภาพขัน้ ตอนนี้ทาการศึกษา
ด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก จากผู้ให้ขอ้ มูลหลักที่เป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการจัดการท่องเที่ยว 5 คนและผู้บริหารการ
ท่องเที่ยว 3 คน รวมผู้ให้ขอ้ มูลหลัก 8 คน (โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนหนึ่ง เป็ นกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลในขัน้ ตอนที่ 2)ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วใหม่ทจ่ี ะบุกตลาดอาเซียนได้ ต้ องมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทัง้ การพัฒนาที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่ วยงานกลางเช่นการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย เป็ นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุ น ประสานงานให้เกิดการทางานร่วมกัน โดยใช้จุดแข็งของ
การท่องเทีย่ วที่มอี ยู่เดิม ตลอดจนเป็ นหน่ วยงานที่สร้างระบบ ตรวจสอบ ประเมินผล และยกระดับการดาเนินการ ให้
เป็ นการท่องเทีย่ วใหม่ทม่ี คี ุณภาพ ประเด็นทีส่ าคัญในการพัฒนาประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ
1. การพัฒนาคนที่ให้บริการ ทัง้ กาลังคนในศูนย์สุขภาพ และคนในกลุ่มการท่องเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงโดยคนใน
ศูนย์สขุ ภาพมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการ เช่นการเรียนรูธ้ รรมชาติของนักท่องเทีย่ วในแต่ละกลุ่มการท่องเทีย่ ว การใช้
ภาษาอังกฤษ สาหรับคนในกลุ่มการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง มุ่งสร้างการรับรู้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ แต่
พัฒนากระบวนการเชื่อมโยงรองรับการท่องเทีย่ วร่วมกัน
2. การสร้างรูปแบบกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโดยรูปแบบกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในศูนย์สุขภาพ ต้องเป็ น
กิจกรรมทีเ่ ป็ นไปตามหลักการทางการแพทย์ มีกจิ กรรมที่ยดื หยุ่นได้ สามารถวัดผลสุขภาพทีด่ ขี น้ึ ด้วยหลักการทาง
การแพทย์ได้ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการท่ องเทีย่ วของกลุ่มการท่องเทีย่ ว
ต่างๆได้
3. การสร้างมาตรฐานในการดาเนินการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและรักษามาตรฐานการดาเนินการ เพื่อ ให้
เป็ นการท่องเทีย่ วใหม่ทม่ี คี ุณภาพ อย่างน้อยให้ได้มาตรฐานตามความตกลงความร่วมมือในการพัฒนา ระดับอาเซียน
หรือระดับสากล
4. การค้นหานักท่องเทีย่ ว ผ่านการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายจากภาคธุรกิจการท่องเทีย่ ว มุ่งเน้นนักท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพ มีระยะเวลาในการท่องเทีย่ วนาน 5-7 วัน ทีส่ ามารถ
ผูกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเข้าการท่องเทีย่ วกลุ่มต่างๆได้
5. การทางานเชิงเครือข่ายทัง้ ในระดับการรวมกลุ่ มของภาคธุรกิจศูน ย์ส่งเสริมสุขภาพ และในระดับการ
รวมกลุ่มภาคธุรกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของการดาเนินการใน
ระยะยาว
6. การสร้างระบบการประเมินในทุกระดับ ตัง้ แต่ การประเมินผลการรับบริการจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่
ชัดเจนตามมาตรฐานทางการแพทย์ การประเมินฐานทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่กระทบกับ
สิง่ แวดล้อม การประเมินการผลิตและการธารงรักษาศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการประเมินความเสีย่ งในการดาเนินการตลอดจนผลกระทบทางลบทีจ่ ะเกิดจาก
การดาเนินการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วใหม่ทจ่ี ะบุกตลาดอาเซียน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า
1. สภาพการดาเนินการของศูนย์สง่ เสริมสุขภาพในปจั จุบนั กรณีศกึ ษา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระบุรี
พบประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประการคือ 1)สภาพทัวไป
่ มีพ้นื ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี มีอากาศ
บริสทุ ธิ ์ 2)หลักการในการดาเนินการ ใช้หลัก NEWSTART ซึง่ เป็ นไปตามหลักวิชาทางการแพทย์ ภายใต้การควบคุม
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ของหน่ วยงานทางการแพทย์แ ละ 3)กิจกรรม จัดทาเป็ นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีทงั ้ ทีใ่ ช้เวลาในระยะสัน้ และระยะ
ยาวตัง้ แต่ 2 วัน – 21 วัน โปรแกรมทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมคือ ใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ ในโปรแกรมล้างพิษเพื่อสุขภาพ
2. ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ พบว่า มีความ
เป็ นไปได้สงู ในการพัฒนาเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ อย่างน้อย 5 ประเด็นคือ ทีต่ งั ้ กลุ่มลูกค้า ผลตอบรับจากกลุ่ม
ลูกค้า รูปแบบการดาเนินกิจกรรม และกลุ่มการท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงได้
3. แนวทางในการพัฒนาศูนย์สง่ เสริมสุขภาพให้เป็ นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย การพัฒนาคนทัง้ ในศูนย์สุขภาพ และคนในกลุ่มการท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยง การสร้างรูปแบบของกิจกรรม
การสร้างและรักษามาตรฐานในระดับอาเซียนหรือ ระดับสากล การค้นหานักท่องเที่ยว การทางานเชิงเครือข่าย และ
การสร้างระบบการประเมินในทุกระดับ
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การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ของที่ ระลึกแบบลดต้ นทุนและเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ผ้าหม้อ
ห้อมสีธรรมชาติ จังหวัดแพร่
Development in the Souvenir to reduce costs and environmentally friendly of
Phrae Textile Product “MorHom” natural color
ศิรศิ กั ดิ ์ ถมปลิก1
SirisakThomplik1
บทคัดย่อ
การศึก ษา “การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ข องที่ร ะลึก แบบลดต้น ทุ น และเป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ผ้า หม้อ ห้อ มสี
ธรรมชาติ จัง หวัด แพร่ ” ได้ศึก ษาบริบ ทผลิต ภัณ ฑ์ข องที่ร ะลึก ผ้า หม้อ ห้อ มสีธ รรมชาติ ทัง้ ประวัติค วามเป็ น มา
กระบวนการผลิต วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ และการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) พบว่า
“บ้านทุ่ง โฮ้ง ” เป็ นแหล่ งผลิต ผ้า หม้อห้อ มแหล่ งใหญ่ ท่มี ีช่อื เสียงที่สุด ในจังหวัดแพร่ โดยผลิต จากธรรมชาติทุ ก
กระบวนการ แต่ดว้ ยปจั จุบนั มีความต้องการสินค้าในตลาดสูงจึงนาสีเคมีมาใช้ในการย้อมผ้า อีกทัง้ พบว่า ผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาตินนั ้ ได้รบั ความนิยมลดน้อยลงทัง้ ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ทใ่ี ส่ใจสิง่ แวดล้อม ผูว้ จิ ยั จึงประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ซึง่ พบค่าเท่ากับ 1.5542 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยพบว่า
กระบวนการย้อมสีมปี ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีส่ ุด ทาให้ทราบแนวทางการพัฒนาดังนี้ (1) ระดับต้นน้ า
คือ การรวบรวมกระบวนการผลิตให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ตัง้ แต่การปลูกต้นฝ้าย, ต้นห้อมและการผลิตเส้นใย (2)
ระดับกลางน้ า คือ การทอผ้า การตัดเย็บผ้า การทาสี และปรับปรุงขัน้ ตอนการย้อมสี (3) ระดับปลายน้ า คือ การ
ฝึกอบรมการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ แหล่งศึกษาเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
เป็ นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณค่าให้กบั นักท่องเทีย่ ว
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก, ผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ, วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์, คาร์บอนฟุตพริน้ ท์
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Abstract
This article is concerning on the Development in the Souvenir to reduce costs and environmentally
friendly of Phrae Textile Product “MorHom” natural color. Including the History, Process, Life Cycle
Assessment and Carbon Footprint of Product found that “Ban Thong Hong” is the major source of origin of
the most famous in Phrae. Produce by natural all processes, but high demand in the current market, thus
leading chemical dye used to dye cloth. It also revealed that the “MorHom” natural color diminish popular
even as the environmentally conscious products. Objective was to evaluate the process and greenhouse gas
emissions over the life cycle of the product which is equal to 1.5542 kg of carbon dioxide equivalent per year.
Also found in the dyeing process, is the most volume of carbon dioxide equivalent per year. Makes aware the
guidelines as following: (1) Upstream:
Is a compilation of the production process in the same area since the planting and fiber products. (2)
Midstream: Is weaving, cutting, sewing, coloring and staining procedure. (3) Downstream: Is training and
development, product design, advertising local source of learning and the valuable Tourism activities to
tourists.
Key words: Souvenir, Phrae Textile Product “MorHom”, Life Cycle Assessment, Carbon footprint

บทนา
ในปจั จุบนั การท่องเทีย่ วถือได้ว่าเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มบี ทบาทสูงในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็ นอุตสาหกรรมทีก่ ่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงแรมและทีพ่ กั บริษทั
นาเทีย่ ว ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจสาคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นัน่ ก็คอื ธุรกิจจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก และ
สินค้าพืน้ เมือง ซึง่ ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ส่ทู อ้ งถิน่ ถือเป็ นแหล่งใช้จ่ายทีส่ าคัญของนักท่องเทีย่ ว
อันสามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศถึงกว่า 700,000 ล้านบาท [1] และในขณะที่หลายประเทศมุ่ งเน้นที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การท่องเทีย่ วกับปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมยังคงมีความสัมพันธ์กนั ทัง้ ที่เป็ นสาเหตุและได้รบั ผลกระทบจาก
สิง่ แวดล้อ มเปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศไทยได้เ ข้า ร่ วมกับประชาคมโลก ในการให้สตั ยาบันในกรอบอนุ สญ
ั ญา
สหประชาชาติ เมื่อ วัน ที่ 28 ธัน วาคม พ.ศ. 2537 ว่ าด้วยการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ภายใต้พธิ สี ารเกียวโต เพื่อใช้เป็ นเวทีในการสร้างความ
ร่วมมือจากนานาชาติ ในการแก้ไขปญั หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ อาจสร้างความกดดันให้ประเทศกาลัง
พัฒนาต้องรับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึน้ ดังที่ มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด และคณะ [2] ได้ระบุใน แผนแม่บท
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 ไว้ว่า ประเทศไทยจาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับพันธกรณีทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตภายใต้พธิ สี ารเกียวโต อาทิ เช่น
(1) มาตรการทางการค้า ในการควบคุ ม ก๊ า ซเรือ นกระจกที่เ ข้ม งวด เพื่อ มิใ ห้ป ระเทศผู้ส่ง ออก
สินค้าเข้ามาในประเทศได้เปรียบทางการค้าเหนือผูผ้ ลิตภายในประเทศและอาจกลายเป็ นมาตรการกีดกันทางการค้า ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศผูส้ ง่ ออกสินค้าไปยังประเทศคู่คา้ ทีส่ าคัญของไทย
(2) มาตรการเรื่องการติดฉลากคาร์บอน (Carbon Label) หรือ คาร์บอนฟุ ตปริ้น (Carbon
Footprint) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างมาตรฐานของสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมีผลทาให้ผผู้ ลิต
สินค้าและบริการต้องปรับตัวมากขึน้ โดยเฉพาะสินค้าสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่มเป็ นภาคธุรกิจทีม่ คี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยกอบโกยรายได้จากการส่งออกสินค้าสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่มเป็ นเงิน
ถึง 98,754 ล้านบาท [3] ดังนัน้ ผู้ประกอบการไทยควรต้องให้ความสาคัญกับสถานการณ์ ท่เี กิดขึ้น เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ดุ
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ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอที่เป็ น ของที่ระลึกในประเทศไทยมีจานวนมาก ที่นอกจากจะสร้างรายได้และยังแสดงถึง
เอกลักษณ์และคุณค่าของชุมชนหรือแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ักท่องเทีย่ วได้ไปเยือน เช่นเดียวกับ “ผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อม”
เป็ นผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็ นของฝาก ของทีร่ ะลึกของจังหวัดแพร่มายาวนาน ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก
ทีค่ วรต้องก้าวทันต่อสถานการณ์และกระแสความตื่นตัวเรื่องมาตรการทางการค้าทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยจะเห็นได้ว่าใน
ปี พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอสามารถทารายได้เข้าจังหวัดมากกว่า 2.5 ล้านบาท [4] อีกทัง้ ยังพบว่า ได้มกี ารนาสี
ย้อมผ้าทีผ่ ลิตจากสารเคมีมาใช้ในกระบวนการย้อมสี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการผลิต และเช่นเดียวกันก็
เป็ นการเพิม่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ยังขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ทีส่ ามารถให้นักท่องเทีย่ วได้ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อม ผูว้ จิ ยั จึงตระหนักถึง
ความสาคัญของผลิตภัณฑ์ทร่ี ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไร มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีเ่ ท่าไหร่ สามารถพัฒนาเป็ นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วได้หรือไม่ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นโอกาสในการพัฒนาสินค้าออกสูต่ ลาด ทีส่ ามารถรองรับ
มาตรการกีดกันทางการค้าทีอ่ าจจะส่งผลกระทบในอนาคตข้างหน้า รวมถึงเป็ นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทีจ่ ะช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต ผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติแก่ชุมชนและจังหวัด ที่สาคัญเป็ นการช่วยอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม ภูมิปญั ญา
ท้องถิน่ ดัง้ เดิมของชุมชน ให้คงอยู่สบื ไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. บริบทเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติจงั หวัดแพร่ ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็ นมา และ
กระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
2. ศึกษาวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์และประเมินค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ของ
ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมสีธรรมชาติ

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
การศึก ษา “การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ข องที่ร ะลึก แบบลดต้น ทุ น และเป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ผ้า หม้อ ห้อ มสี
ธรรมชาติ จังหวัดแพร่” ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) โดยผสมผสานวิธกี ารแบบเชิงคุณภาพ
(Qualitative Method) และเชิงปริมาณ (Quantitative Method) สามารถนาเสนอเป็ นตารางสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
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ตาราง แสดงวิธกี ารศึกษาวิจยั ตามขัน้ ตอนของแต่ละวัตถุประสงค์
กลุ่ม
การเลือกกลุ่ม เครือ่ งมือที่ใช้
วัตถุประสงค์
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาบริบทเกีย่ วกับ ตัวแทน
การสุม่ เฉพาะ - การวิจยั
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ผ้ า กลุ่มผู้ผลิตผ้า เจาะจง
เอกสาร
หม้อห้อมจังหวัดแพร่ ได้แก่ ห ม้ อ ห้ อ ม สี (Purposive
(Document
ประวั ติ ค วามเป็ นมา และ ธ ร ร ม ช า ติ Sampling)
Research)
กระบวนการผลิ ต ผ้ า หม้ อ ได้ แ ก่ ร้ า น
-แบบสัมภาษณ์
ห้อมสีธรรมชาติ
แก้ววรรณา
2) เพื่อ ศึกษาวัฏ จักรชีวิต ตัวแทน
การสุม่ เฉพาะ - แบบสารวจ
ของผลิต ภัณฑ์แ ละประเมิน กลุ่มผู้ผลิตผ้า เจาะจง
LCA และ CFP
ค่ า ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ห ม้ อ ห้ อ ม สี (Purposive
กระจก (Carbon Footprint) ธ ร ร ม ช า ติ Sampling)
ของผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสี ไ ด้ แ ก่ ร้ า น
ธรรมชาติ
แก้ววรรณา

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล
- เอกสารข้อมูล
และผลงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง

การวิ เคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา

- การสัมภาษณ์
- การวิจยั
เชิงสารวจ
(Survey
Research)

การประเมินค่า
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์ (CFP)
ตลอดวัฎจักรชีวติ
ผลิตภัณฑ์ (LCA)

โดยมีรายละเอียดแต่ละวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติจงั หวัดแพร่ ได้แก่
ประวัตคิ วามเป็ นมา และกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ ร้านแก้ววรรณา
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ทาการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการลงพืน้ ที่
สารวจ ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อม พบว่า มีทงั ้ หมด 55 ร้าน โดยมีกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ และกระบวนการผลิต ผ้า หม้อห้อมสีเ คมี แต่ มีเพียงร้า นเดีย วที่มีก ระบวนการผลิตแบบดั ง้ เดิม ครบทุ ก
กระบวนการผลิต ตัง้ แต่การทาสี การย้อมสี การทอผ้า การซักผ้า การรีดผ้า และการตัดผ้า คือ ร้านแก้ววรรณา และยัง
เป็ นแหล่งศึกษาเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในด้านกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติหรือแบบดัง้ เดิม อีกด้วย ผูว้ จิ ยั
จึงทาการเลือกร้านแก้ววรรณา เป็ นตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติหรือมีกระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิม
1.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
1.3.1 ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิจยั เอกสาร (Document Research) ได้จากแหล่งข้อมูลผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บริบทด้านผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็ นมา รวมทัง้ เอกสารข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษาวัฏจักรคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ (LCA)
และการประเมินค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CFP) ของผลิตภัณฑ์
1.3.2 แบบสัมภาษณ์ เป็ นแนวทางข้อคาถามตามแบบของการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In– depth
Interview) ที่เผชิญหน้ากัน (Face to Face) ประกอบด้วยคาถามเปิ ด ซักไซ้ติดตามประเด็นตามหัวข้อหลัก (Key
Topic) เกีย่ วกับกระบวนการผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ โดยดาเนินการกับตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ
ได้แก่ ร้านแก้ววรรณา
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1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.1 ได้จากแหล่งข้อมูลผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมา ของผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสี
ธรรมชาติ รวมทัง้ เอกสารข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษาวัฏจักรคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ (LCA) และการประเมินค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ (CFP)
1.4.2 ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In– depth Interview) โดยดาเนินการกับตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ คือ ร้านแก้ววรรณา เพื่อให้ผตู้ อบให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
1.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลสภาพการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ประวัติความเป็ นมาและ
กระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในรูปแบบของการพรรณนาและตีความ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมิน ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ ร้านแก้ววรรณา
2.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ทาการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการลงพืน้ ที่
สารวจ ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อม พบว่า มีทงั ้ หมด 55 ร้าน โดยมีกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ และกระบวนการผลิต ผ้า หม้อห้อมสีเ คมี แต่ มีเพียงร้า นเดีย วที่มีก ระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิม ครบทุ ก
กระบวนการผลิต ตัง้ แต่การทาสี การย้อมสี การทอผ้า การซักผ้า การรีดผ้า และการตัดผ้า คือ ร้านแก้ววรรณา ผูว้ จิ ยั
จึงทาการเลือกร้านแก้ววรรณา เป็ นตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติหรือมีกระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิม
2.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสารวจวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) เป็ นแบบสารวจในการลงพืน้ ที่
ทางด้านกายภาพ เกีย่ วกับปริมาณสารขาเข้าและสารขาออกของกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
2.4 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการลงพื้นที่
ทางด้านกายภาพเกี่ยวกับปริมาณมวลสารขาเข้าและขาออกในกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ตัง้ แต่การ
ได้มาซึง่ วัตถุดบิ การผลิตสินค้า การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์
2.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์หม้อห้อมอย่างเป็ นระบบ ดังที่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน[5] ได้พฒ
ั นาการใช้คาร์บอนฟุ ตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์หรือวัฏ
จักรคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint of Product: CFP) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่ วย ตลอดวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ
กระบวนการผลิตสินค้า การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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การได้มาซึง่ วัตถุดบิ

การขนส่ง

กระบวนการผลิต

การจาหน่ายสินค้า

การใช้งานผลิตภัณฑ์

การจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 แสดงวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
ทีม่ า
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สาหรับการประเมินค่า Carbon Footprint of Product (CFP) มีขนั ้ ตอนประเมินดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Setting Objective)
ขัน้ ตอนที่ 2 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Choosing Product)
ขัน้ ตอนที่ 3 การกาหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน (Defining boundary) ได้แบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ 1) Business to Consumer (B2C) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทจ่ี าหน่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง ซึง่ ครอบคลุม
กระบวนการผลิต ตัง้ แต่ การได้ม าซึ่ง วัต ถุ ดิบ การผลิต สิน ค้า การกระจายสิน ค้า การใช้ง านและการจัด การซาก
ผลิตภัณฑ์
2) Business to business (B2B) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทจ่ี าหน่ ายให้กบั องค์กรธุรกิจหรือผูผ้ ลิตรายต่อไป ครอบคลุม
กระบวนการผลิตตัง้ แต่ การได้มาซึง่ วัตถุดบิ การผลิตสินค้า และการกระจายสินค้า
ขัน้ ตอนที่ 4 การสร้างแผนผังของผลิตภัณฑ์ (Building Process Map) เป็ นขัน้ ตอนในการแสดงให้เห็น
ขัน้ ตอนกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ จนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ขัน้ ตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณสารขา
เข้าและขาออกของผลิตภัณฑ์หม้อห้อม ตัง้ แต่การได้มาซึ่งวัตถุดบิ จนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สารเคมี
พลังงานและเชือ้ เพลิง ทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษหรือของเสียต่างๆ หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึง่ หาได้จาก การ
ตรวจวัดจริง การคานวณ ข้อมูลการซื้อขายสินค้า ฐานข้อมูลค่า Emission Factor ในประเทศไทย และข้อมูลจาก
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จะอยู่ในรูปของเชิงปริมาณ เช่น ลิตร กิโลกรัม กิโลวัตต์ -ชัวโมง
่
และในรูปของ
เชิงคุณภาพ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์หม้อห้อม และองค์ประกอบในกระบวนการผลิต ข้อมูลทีไ่ ด้สว่ นใหญ่เป็ นข้อมูล
โดยภาพรวม และต้องมีการปนั ส่วน ซึ่งจะพิจารณาตามสัดส่วน มวลสาร ปริมาตร และจานวนของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
พิจารณาตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากทุกกระบวนการจะถูกนามาคานวณให้เป็ นค่าต่อ 1
หน่วยการทางานของผลิตภัณฑ์
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ขัน้ ตอนที่ 6 การคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (Calculating CF) การคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีป่ ล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติตลอดวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ
การผลิตสินค้า การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซาก โดยแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด
ทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยของปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2554) มีสตู รการคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
CO2 emission =
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก =

activity data

x Emission Factor

ปริมาณการใช้ x ค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการปล่อย

ผลการศึกษา
1. บริบทเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ของที่ระลึกหม้อห้อมจังหวัดแพร่
1.1 ประวัติความเป็ นมา จากการศึกษาและทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมา
ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกหม้อห้อมจังหวัดแพร่ ทาให้ทราบว่า “หม้อห้อม” หรือ “ผ้าหม้อห้อม” เกิดจากคาว่า หม้อและห้อม
“หม้อ” เป็ นภาชนะอย่างหนึ่งทีใ่ ช้บรรจุน้ า ส่วนคาว่า “ห้อม” มาจากคาว่า ต้นห้อม เป็ นพืชล้มลุกในตระกูลคราม ซึ่ง
ชาวบ้านนาเอาส่วนทีเ่ ป็ นลาต้นและใบมาหมักในหม้อทีบ่ รรจุน้ า ทาให้ได้น้ าสีกรมท่านามาสกัดเป็ นสีทจ่ี ะนามาย้อมผ้า
ขาวให้เป็ นผ้าสีกรมท่า เป็ นผ้าที่ชาวแพร่นิยมใช้ท ัง้ หญิงและชาย เนื่องจากเป็ นผ้าฝ้ายที่มีความทนทาน เนื้อผ้ามี
น้าหนักเบา สวมใส่สบายไม่รอ้ นเกินไป และจากการศึกษายังพบว่า “บ้านทุ่งโฮ้ง” คือ แหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมแหล่งใหญ่
ทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ของจังหวัดแพร่ มีการพัฒนารูปแบบผ้าหม้อห้อมให้หลากหลาย เช่น ตัดเย็บ เป็ นเสือ้ เชิต้ เสือ้ คอ
พระราชทาน กางเกงแบบต่าง ๆ เสือ้ ผ้าสาหรับเด็ก เสือ้ สตรี และกระโปรง เป็ นต้น โดยมีกระบวนการผลิตในการทาผ้า
หม้อห้อมทัง้ แบบดัง้ เดิมและแบบใช้สารเคมี และเนื่องด้วยกระบวนการผลิตแบบใช้สารเคมี สะดวกและผลิตได้รวดเร็ว
กว่า บวกกับมีปริมาณความต้องการสินค้ามากขึน้ จึงทาให้มกี ระบวนการผลิตแบบสารเคมีเพิม่ มากขึน้ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ทาให้เป็ นการเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งด้วย อีกทัง้ ยังพบว่า
ผลิตภัณฑ์ผ้า หม้อห้อ มแบบดัง้ เดิมนัน้ ได้ร ับความนิย มลดน้ อ ยลงทัง้ ที่เป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่ใี ส่ใ จสิ่ง แวดล้อ ม ผู้วิจยั จึง
ตระหนักถึงความสาคัญของผลิตภัณฑ์ทร่ี ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ และได้ทาการศึกษากระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อม
สีธรรมชาติ โดยทาการเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา “ร้านแก้ววรรณา” ทีม่ กี ระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิม ครบทุกกระบวนการผลิต
ตัง้ แต่การทาสี การย้อมสี การทอผ้า การซักผ้า การรีดผ้า และการตัดผ้า เป็ นตัวแทนกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
หรือแบบดัง้ เดิม
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีเคมี
ผลิ ตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อม
สีธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อม
สีเคมี

ข้อดี

ข้อเสีย

- เนื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบาย
- เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- เป็ นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ั
- ช่วยส่งเสริมและอนุรกั ษ์ภูมปิ ญญา
ท้องถิน่

- สีตกไว
- ราคาแพง
- วัตถุดบิ หายาก

โอกาส
- เป็ นสินค้าใหม่ทใ่ี ส่ใจ
สิง่ แวดล้อม
- รองรับมาตรการกีดกัน
ทางการค้า
- ช่วยกระตุน้ และปลูก
จิตสานึกทีด่ ี

- เนื้อผ้าแข็ง
กระด้าง
- ในน้าทิง้ มี
สารเคมีปนเปื้ อน

- ให้สคี รามเข็ม
- ราคาถูก

1.2 กระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ มี 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การทาสีย้อมผ้าจากต้นห้อม โดยการนาลาต้นและใบของต้นห้อม มาผูกเป็ นมัดกัน
ประมาณ 5 กิโลกรัม มาแช่น้าไว้ในโอ่งน้า ขนาด 50 ลิตร ทิง้ ไว้ประมาณ 2-3 วัน กระทังต้
่ นและใบห้อมเน่ าจนได้น้ าทีม่ ี
สีกรมท่าเข้ม แล้วนาปูนขาว 2 กิโลกรัม มาผสม ตีจนเป็ นฟองให้เข้ากันแล้วกรองน้ า ออกจะเหลือแต่โคลนสี (ย้อมสีมดั
ด้าย ประมาณ 20 มัด) นาโคลนสีทไ่ี ด้ไปละลายในน้ าด่างที่ได้จากขีเ้ ถ้า คนให้เข้ากันในโอ่ง สัดส่วนของสีต่อน้ าด่าง
ขึน้ อยู่กบั อุณหภูมแิ ละความชานาญของผูผ้ ลิต
ขัน้ ตอนที่ 2 การย้อมสี นามัดด้ายฝ้าย มาแช่ในน้ าร้อนทีต่ ้มด้วยฟื น เพื่อให้เนื้อด้ายดูดซึมได้ทวถึ
ั่ ง
แล้วนามัดด้ายขึน้ จากน้า ผึง่ ให้หมาดแล้วนาใส่ลงในตะกร้า สวมถุงมือยางแล้วกดมัดด้ายลงในตะกร้าให้สยี อ้ มท่วมมัด
ด้ายทัง้ หมด ให้เนื้อด้ายดูดซึมซับสีให้ได้มากทีส่ ุด ใช้มอื ขยาผ้าให้สตี ดิ สียอ้ มจนทัวทั
่ ง้ ผืน ต่อมานามัดด้ายทีไ่ ด้รบั การ
ขยาย้อมสีจนทัวแล้
่ ว ออกจากตะกร้าแล้วนาไปผึง่ แดดจนแห้ง แล้วย้อมซ้า อีก 3-5 ครัง้ เพื่อให้แน่ใจว่าสีทย่ี อ้ มเสมอกัน
ดีแล้ว การย้อมซ้าหลายครัง้ มีขอ้ ดี คือ สีจะติดทนนาน
ขัน้ ตอนที่ 3 การทอผ้า นามัดด้ายที่ผ่านการย้อมและแห้งสนิทเรียบร้อยแล้ว มาทอด้วยมือ จน
ออกมาเป็ นผืน (ผ้าทอมือ 1 หลา ใช้ดา้ ยฝ้ายประมาณ 2 มัด)
ขัน้ ตอนที่ 4 การซักผ้า นาผ้าทอเป็ นผืน มาซักในน้าสะอาด แล้วนามาตากให้แห้งสนิท
ขัน้ ตอนที่ 5 การรีดผ้า นาผ้าทอทีไ่ ด้รบั การซักและแห้งสนิทเรียบร้อยแล้ว มารีดให้เรียบ เพื่อให้ผา้
ขยายตัวและอยู่ทรง สามารถจาหน่ายได้ทนั ที
ขัน้ ตอนที่ 6 ตัดเย็บผ้า นาผ้าทอมือทีผ่ ่านกระบวนการรีด มาตัดเย็บด้วยมือตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ
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2. วัฏจักรชีวิตของผลิ ตภัณฑ์ และการประเมิ นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ของ
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ
2.1 ผลการศึกษาวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Assessment : LCA) ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
ได้ดงั นี้

ภาพที่ 2 แสดงวัฎจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
จากผลการศึกษาและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ทาให้ทราบกระบวนการผลิตของผ้า หม้อห้อมสีธรรมชาติ
ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ กระบวนการผลิตสินค้า การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ โดยมี
ขัน้ ตอนเริม่ ต้นตัง้ แต่ การนาต้นครามมาหมัก แล้วนาด้ายจากต้นฝ้ายมาย้อมสี ต่อมาเป็ นกระบวนการทอผ้าโดยใช้
แรงงานคน ให้ออกมาเป็ นผืน เสร็จแล้วนาไปซักและตากแดดให้แห้ง นามารีดให้เรียบ พร้อมจัดจาหน่ ายหรือส่งตัดเป็ น
ตามรูปแบบต่าง ๆ มีการกระจายสินค้า สูก่ ระบวนการใช้ และสุดท้ายการกาจัดของเสีย
2.2 การประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้ลงพืน้ ทีส่ ารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ เกีย่ วกับสารขาเข้าและสารขาออกของกระบวนการผลิต ตลอดวัฎจักรชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์ และทาการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์หม้อห้อมอย่างเป็ นระบบ โดยแสดง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในหน่ วยของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าปริมาณการใช้วตั ถุดบิ และค่าสัมประสิทธิในการปล่
อยก๊าซเรือนกระจก ตามกระบวนการผลิต ของ
์
ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ต่อ 1 หน่วยผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบและค่า
รวมค่าสัมประสิ ทธิ์
ขัน้ ตอน
วิ ธีการเก็บรวบรวม
สัมประสิ ทธิ์ ในการปล่อย
แหล่งอ้างอิ ง
ในการปล่อย
กระบวนการ
ข้อมูล
(kgCO2-e/หน่ วย)
(kgCO2-e/หน่ วย)
น้า 0.0060
Thai national
ต้นคราม 0.2254
สัมภาษณ์ผผู้ ลิต
การทาสี
database,
0.3303
ปูนขาว 0.0782
IPCC
น้าด่าง 0.0207
การย้อมสี

น้าสี 0.0267
ด้ายฝ้าย 0.5950
ฟืน 0.5254

การทอผ้า

ไม่มี

การซักผ้า

น้า 0.0060

การรีดผ้า

ไฟฟ้า 0.0975

การตัดผ้า

ไม่มี

Thai national
database,
IPCC
IPCC
Thai national
database

สัมภาษณ์ผผู้ ลิต

1.1471

สัมภาษณ์ผผู้ ลิต

ไม่มี

สัมภาษณ์ผผู้ ลิต

0.0060

สัมภาษณ์ผผู้ ลิต

0.0975

สัมภาษณ์ผผู้ ลิต

ไม่มี

รวมค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ

1.5542

จากสูตร ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ ปริมาณการใช้ คูณด้วย ค่าสัมประสิทธิในการปล่
อย ซึง่
์
พบค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตลอดกระบวนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ เท่ากับ
1.5542 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
สาหรับเกณฑ์การขอขึน้ ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน จะได้รบั การอนุมตั ถิ า้ หาก
1. กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเฉลีย่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ระหว่างปี พ.ศ. 2545
ถึงปี ล่าสุดทีค่ รบ 12 เดือน หรือ
2. กระบวนการผลิตมีระบบผลิตไฟฟ้าจากวัสดุชวี มวลหรือจากของเสียเพื่อใช้ภายในโรงงาน โดยอาจซือ้
ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตภายนอกได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณไฟฟ้าทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า ทัง้ นี้จะไม่มกี ารใช้
เชือ้ เพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิต (ยกเว้นเพื่อการเริม่ ต้นเดินระบบผลิตไฟฟ้าและเพื่อการเคลื่อนย้ายสิง่ ของภายใน
พืน้ ทีส่ ถานประกอบการเท่านัน้ และไม่มกี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย (น้ าเสียหรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย)
หรือ
3. กรณีท่กี ระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีท่มี ปี ระสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนัน้ ๆ
คณะทางานส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็ นกรณีไป
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สรุปผลและอธิ ปรายผล
1. บริ บทเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ของที่ ระลึกผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ ได้แก่ ประวัติความเป็ นมา และ
กระบวนการผลิ ตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมในปจั จุบนั มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากไปจาก
เดิม เนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูง โดยได้นาสียอ้ มผ้าทีผ่ ลิตจากสารเคมีมาใช้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
กระบวนการผลิต อีกทัง้ ยังพบว่า ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติหรือแบบดัง้ เดิมนัน้ ได้รบั ความนิยมลด
น้อยลงและอาจจะได้รบั ผลกระทบจากปญั หามาตรการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึน้ ผู้วิจยั ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ จึงทาการประเมิ นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เพื่อนา
ข้อมูลที่ไ ด้มาใช้เป็ น แนวทางการพัฒ นา โดยได้ทาการเลือ กพื้นที่ตัวแทนกลุ่ม ที่มีกระบวนการผลิต ผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ คือ ร้านแก้ววรรณา เป็ นพืน้ ที่ศกึ ษา พบว่า “ร้านแก้ววรรณา” มีกระบวนการผลิตที่สบื ทอดภูมปิ ญั ญาการ
ย้อมสีหม้อห้อมธรรมชาติหรือแบบดัง้ เดิม ที่ได้มาจากธรรมชาติทงั ้ หมดทุกกระบวนการผลิต เป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ที่
ควรแก่การอนุรกั ษ์และได้รบั การถ่ายทอด มีขนั ้ ตอนการผลิต ดังนี้ คือ 1) การทาสียอ้ มผ้าจากต้นห้อม ปจั จุบนั ได้นาเข้า
โคลนสีจากกรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะต้นห้อมในพืน้ ทีผ่ ลิตมีไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับ
การผลิต 2) การย้อมสี เป็ นกระบวนการทีผ่ ผู้ ลิตต้องมีทกั ษะ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการย้อมสี เพราะต้อง
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณและอุณหภูมใิ นพืน้ ทีก่ ารผลิต 3) การทอผ้า ปจั จุบนั ส่งมัดด้ายฝ้ายทีผ่ ่านการย้อมแล้ว ไปทอมือทีบ่ า้ น
หนองน้ ารัต อาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 4) การซักผ้า ในปจั จุบนั ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงในกระบวนการซักและปนั ่
หมาดจากเครื่องซักผ้า 5) การรีดผ้า นาผ้าทอมือทีไ่ ด้รบั การซักและแห้งสนิทเรียบร้อยแล้ว นามารีดให้เรียบ เพื่อให้ผา้
ขยายตัวและอยู่ทรง สามารถจัดจาหน่ายได้ทนั ที 6) การตัดเย็บผ้า เป็ นการใช้ทกั ษะและความเชีย่ วชาญ เพราะต้องเย็บ
ด้วยมือตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ
2. วัฏจักรชี วิตของผลิ ตภัณฑ์ และประเมิ นค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
ของผลิ ตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ
จากผลการศึกษาวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Assessment : LCA) ของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสี
ธรรมชาติ ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ การนาต้นครามมาหมัก แล้วนาด้ายจากต้นฝ้าย
มาย้อมสี ต่อมาเป็ นกระบวนการทอผ้าโดยการทอมือ ให้ออกมาเป็ นผืน เสร็จแล้วนาไปซักและตากแดดให้แห้ง นามารีด
ให้เรียบ พร้อมจัดจาหน่ายหรือส่งตัดตามรูปแบบต่าง ๆ และสุดท้ายการกาจัดของเสีย สาหรับการประเมินค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ มีขนั ้ ตอนการประเมิน 6
ขัน้ ตอน ดังนี้
Step 1: Setting Objective (กาหนดวัตถุประสงค์)
Step 2: Choosing Product (เลือกผลิตภัณฑ์)
Step 3: Defining boundary (กาหนดขอบเขต)
Step 4: Building process map (การสร้างแผนผังผลิตภัณฑ์)
Step 5: Collecting data (การเก็บรวบรวมข้อมูล)
Step 6: Calculation CF (การคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์)
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ผลจากการประเมินค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อ
ห้อมสีธรรมชาติ พบว่า มีปริมาณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1.5542 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่ อ ปี และยัง พบว่ า ในขัน้ ตอนการย้อ มสี มีป ริม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกมากที่สุ ด คือ 1.1471 กิโ ลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการทาสี มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.3303
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ต่อมาคือ ขัน้ ตอนการรีดผ้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ
0.0975 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และขัน้ ตอนการซักผ้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ
0.0060 กิโ ลกรัม คาร์บ อนไดออกไซด์เ ทีย บเท่ า ต่ อ ปี กระบวนการที่ไ ม่ มีก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกเลย ได้แ ก่
กระบวนการทอผ้าและกระบวนการตัดผ้า ดังนี้

ปริ มาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2-eq/ปี )

1.2
1
0.8
0.6

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (kgCO2-eq/ปี )

0.4
0.2
0

กระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
รูปภาพ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก
ผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ต่อ 1 หน่วยผลิตภัณฑ์
ซึง่ จากผลการศึกษาขัน้ ตอนดังกล่าว ทาให้ทราบถึงปญั หาของผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ
หรือแบบดัง้ เดิม ในกระบวนการย้อมสีผา้ ทีม่ กี ารใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต มีผลทาให้มปี ริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูง ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มปี ระสิทธิภาพและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้เตาประสิทธิภาพสูง[6] แทนกระบวนการผลิตเดิมที่มอี ยู่ เป็ นการใช้เชื้อเพลิง
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและลดต้ น ทุ น การผลิต สามารถแสดงการเปรีย บเทีย บเพื่อ ให้เ ห็น ความแตกต่ า งในตาราง
ดังต่อไปนี้
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ตาราง แสดงความแตกต่าง ของการใช้กระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิมกับเตาประสิทธิภาพสูง
กระบวนการผลิ ตใน
กระบวนการผลิ ตแบบดัง้ เดิ ม
ปัจจุบนั
เตาประสิ ทธิ ภาพสูง
(เตาอัง้ โล่)
(เตาอัง้ โล่ + เตาแก๊ส)
- น้าหนักมาก เคลื่อนย้ายลาบาก
- น้ า หนั ก มาก เคลื่ อ นย้ า ย - น้าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- รังผึง้ บาง ชารุดง่าย ดูดอากาศไม่ดี
ลาบาก
- วางหม้อได้ 9 ขนาด เบอร์ 16-32
- ถังเปลือกเตาบางผุกร่อนเร็ว
- ต้นทุนการผลิตสูง
- รังผึง้ หนาและทนทาน ดูดอากาศได้ดี
- ให้ความร้อน 500-600 องศาเซลเซียส - สิน้ เปลืองพลังงาน เกิดการ - มีฉนวนกันความร้อน
- อายุการใช้งานสัน้ ประมาณ 1 ปี
เผาไหม้ ฟ อสซิ ล ในปริ ม าณ - ถังเปลือกเตาหนา ผุกร่อนช้า
- สิ้น เปลือ งถ่ า นสู ง เกิด การเผาไหม้ มาก
- อายุการใช้งาน มากกว่า 2 ปี
ฟอสซิลในปริมาณมาก
- มี ป ริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ - สิน้ เปลืองถ่านน้อย
- มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เรือนกระจกสูง
- เผาไหม้สมบูรณ์ปราศจากควัน
- ไม่มกี ๊าซพิษเป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้
- ให้ ค วามร้ อ น 1,000-1,200
องศา
เซลเซียส
- มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่า
จากเกณฑ์การขอขึน้ ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน ข้อที่ (1) กระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
เฉลี่ยตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป ถ้าหากผู้ประกอบการได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้เตาประสิทธิภาพสูง จะ
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ร้อยละ 80 เลยทีเดียว (2) ไม่มกี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย
(น้ าเสียหรือกากของเสีย/ขยะมูลฝอย) สาหรับกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ทุกกระบวนการได้มาจาก
ธรรมชาติทงั ้ สิ้น ย่อมไม่มสี ารเคมีใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม กากของเสี ยที่ได้จากกระบวนการผลิต
สามารถนาไปเป็ นปุ๋ยใส่ตน้ ไม้ได้ และเกณฑ์การขอขึน้ ทะเบียนข้อที่ (3) กรณีทก่ี ระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีทม่ี ี
ประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรม สาหรับผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาตินนั ้ ทุกกระบวนการผลิตใช้แรงงานจาก
ทรัพยากรมนุษย์เท่านัน้ ซึง่ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ไม่เพียงแต่จะสามารถขอขึน้
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนได้แล้วนัน้ ยัง เป็ นการลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ เกิดการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น
และยังเป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาให้คงอยู่สบื ต่อไปด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการดาเนินการพัฒนาการท่องเทีย่ วของจังหวัด ดังที่ สานักงานจังหวัดแพร่ ได้
ระบุถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ในกรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 ในการเตรียมพร้อมไปสูก่ ารเป็ นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยมีแนวทาง
หลัก คือ ปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่การผลิตทีส่ ะอาดและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยการสนับสนุนการลงทุน เร่งพัฒนาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีน่ าไปสู่การเป็ นสังคมทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม อาทิ ภาษีสงิ่ แวดล้อมภาษีคาร์บอนการพัฒนาระบบฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะ ได้ดงั ต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะ
สาหรับผูป้ ระกอบการ
1. สามารถนาข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใช้ในการขอติดฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ของผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ เป็ นการเพิม่ มูลค่าและยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
2. สามารถกาหนดกลยุทธ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกผ้าหม้อห้อม ทัง้ กลยุทธ์ดา้ นการตลาดและกลยุทธ์ดา้ น
สิง่ แวดล้อม เพราะว่าเป็ นสินค้าทีม่ จี านวนผูผ้ ลิตแข่งขันในตลาดอยู่น้อยราย
3. ส่งเสริมการปลูกต้นห้อมภายในพืน้ ที่ เพื่อลดปริมาณการนาเข้าโคลนสีจากภายนอก
4. พัฒนาธุรกิจขายของทีร่ ะลึก ให้เป็ นศูนย์กลางในการรับซือ้ วัตถุดบิ และจัดจาหน่ายผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
หรือแบบดัง้ เดิม ยังจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั คนชุมชนและนอกชุมชนอีกด้วย
5. ขยายช่องทางการจาหน่ ายให้กว้างขึน้ อาทิ สื่อออนไลน์เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความสะดวกในการซือ้ สิน้ ค้า
และให้ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ทใ่ี ส่ใจสิง่ แวดล้อมออกสูต่ ลาด
6. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดขี น้ึ โดยการออกแบบทัง้ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ดูทนั สมัย
ตามความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป
ประการสาคัญทีจ่ ะช่วยลดการใช้พลังงานในการเดินทางและการขนส่ง คือ การรวบรวมกระบวนการผลิตให้มา
อยู่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ตัง้ แต่ในระดับต้นน้า คือ การปลูกต้นฝ้าย, ต้นห้อมและการผลิตเส้นใย ระดับกลางน้า คือ การทอผ้า
การตัดเย็บผ้า การทาสี การย้อมสี และระดับปลายน้ า คือ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การฝึ กอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ให้เป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และเป็ นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถมอบประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่าให้กบั นักท่องเทีย่ ว
สาหรับภาครัฐ
1. ส่งเสริมและสนับสนุ นการติดฉลากคาร์บอนฟุ ตพริน้ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็ นมาตรฐานสากลที่สามารถ
รองรับมาตรการกีดกันทางการค้าทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ โดยการส่งเสริมการปลูกต้น
ห้อม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การทอผ้า การหาตลาดในการกระจายสินค้า รวมถึงการให้คาแนะนาในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ของทีร่ ะลึก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ น้นกระบวนการเข้าหาเยาวชน โดยจัดให้มกี จิ กรรม
การอบรมเรียนรู้ กระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ในเชิงปฏิบตั ิ แทรกเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ในโรงเรียนทีอ่ ยู่ในชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุ นการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อมให้เป็ นทีร่ จู้ กั
โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่ างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม ผู้บริโภคได้ อาทิเช่น การ
โฆษณาผ่านทางสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ตามแหล่งท่องเที่ยวทัวจั
่ งหวัดแพร่ และตามเทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆ ภายในจังหวัด
5. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เป็ นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และเป็ นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว ที่
มอบประสบการณ์และมีคุณค่าให้กบั นักท่องเทีย่ ว
6. ส่งเสริมและรณรงค์การสวมใส่ผา้ หม้อห้อมสีธรรมชาติ ในสถานศึกษาและสถานทีร่ าชการภายในจังหวัด
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อดิศ ร เรือ ลม ดร.วารัช ต์ มัธ ยมบุ รุ ษ ดร.สุริย า ส้ม จัน ทร์ และ ดร.พัจ น์ พิต ตา ศรีสมพงษ์ กรรมการที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้และคาแนะนา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่ าง ๆ และช่วยปรับปรุงให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมยิง่ ขึน้ จนทาให้การศึกษาครัง้ นี้มคี วามสมบูรณ์ทุกประการ นอกจากนี้ยงั ได้รบั ความร่วมมือจากทาง “ร้าน
แก้ววรรณา” ทีก่ รุณาให้ขอ้ มูลในการวิจยั ทาให้การศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผูศ้ กึ ษาวิจยั ขอขอบพระคุณทุก
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จากัด
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพร่วมกับการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม และ ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปจากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นี้ คือ1) ผูจ้ ดั การและพนักงานจานวน 10คน และ
2) สมาชิกฯ จานวน 372 คน
ผลการศึกษา พบว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จากัด มีผลสัมฤทธิในการด
าเนินงานประกอบด้วยกล
์
ยุทธ์ 7 ด้านคือ กลยุทธ์การบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การบริการ และกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน กลยุทธ์ทงั ้ 7 ด้าน ได้รบั การ
ยืนยันความพึงพอใจจากสมาชิกทีม่ ตี ่อการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ (x ) = 4.89
คาสาคัญ: กลยุทธ์การดาเนินงาน

Abstract
The objective of this research was to study the operations strategies of Credit Union Nongkanang
Limited, Thayang District, Phetchaburi Province. This research applied both of qualitative (Non-participant
Observation) and quantitative (Questionnaire) research technique in data collection. The sampling were 1) 10
of manager and officers, and 2) 372 members of Credit Union Nongkanang Limited.
The studied found that the operations succession of Credit Union Nongkanang Limited, composed of 7
strategies as managements strategies, marketing strategies , human resource management strategies ,
financial strategies, technology strategies, service strategies and community development strategies. Each
strategy was confirmed about satisfaction by members as maximum, ̅ =4.89.
Key words: Strategy operations
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บทนา
ประเทศไทยมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2504 จนถึงปจั จุบนั รวม
แล้ว 11 ฉบับ แต่การพัฒนาของประเทศตลอดระยะเวลา50 กว่าปี ท่ผี ่านมากลับก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
ไม่สมดุลและไม่ยงยื
ั ่ น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากปญั หาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยปี พ.ศ. 2540 เกิด
วิกฤตทางการเงินส่งผลถึงความอ่อนไหวในความเชื่อมันของประชาชนที
่
่ต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการเงินทีส่ ูงขึน้
เป็ นระยะเวลายาวนาน ธนาคารพาณิชย์ชะลอการปล่อยสินเชื่อและมีการปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ภาคธุรกิจทยอยปิ ดกิจการและเลิกกิจการไปในทีส่ ุดเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องไม่สามารถชาระหนี้ได้ทนั กาหนด
ส่ง ผลให้การจ้า งงานลดลงภาวะว่ า งงานรุน แรงขึ้นรายได้แ ละก าลัง ซื้อ ของภาคประชาชนรวมทัง้ ภาคธุร กิจลดลง
[1] หากภาคประชาชนยังคงมัวแต่รอการแก้ปญั หาจากภาครัฐแล้วอาจจะไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ วิธกี ารแก้ปญั หาระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศทีภ่ าคประชาชนสามารถพึงกระทาได้คอื การจัดตัง้ สถาบันทางการเงิน เพื่อช่วยส่งเสริมการ
ออมเงินของประชาชน เช่น สหกรณ์สมบูรณ์ ทีม่ กี ารขยายตัวของเงินออมอย่างต่อเนื่องตามการใช้บริการของสมาชิก
ทีข่ ยายตัว[2]
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็ นสหกรณ์สมบูรณ์ประเภทหนึ่งทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยได้ 48 ปี เป็ นการจัดตัง้ ขึน้ โดย
ความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น คนในชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
เดียวกันหรือสถาบันการศึกษาเดียวกัน มีการดาเนินงานภายใต้หลักประชาธิปไตย โดยสมาชิกหนึ่งคนมีสทิ ธิออกเสี
ยง
์
ได้หนึ่งเสียงสมาชิกจะสะสมทรัพย์ร่วมกันเพื่อเป็ นทุนในการดาเนินงานให้สมาชิกทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้เงินมากูเ้ งินไป
ใช้จ่ายการบริหารงานมาจากมติคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็ นผู้ท่ีได้รบั การเลือกตัง้ จากสมาชิกและโดยสมาชิกของ
สหกรณ์เอง ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จะได้รบั การจัดสรรกลับไปสู่สมาชิกในรูปแบบของดอกเบีย้ เงินปนั ผลและสวัสดิการ
ต่างๆโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรูจ้ กั ประหยัดและรูจ้ กั ออมทรัพย์เป็ นสาคัญ ส่วนการให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิกถือเป็ นวัตถุประสงค์รอง
จังหวัดเพชรบุรเี ป็ นจังหวัดทีม่ สี หกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็ นจานวนมากถึง39แห่งดาเนินงานครอบคลุมพืน้ ที่ทงั ้
8 อาเภอ[3] เป็ นแหล่งสินเชื่อชุมชนทีส่ ร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินอาชีพเป็ นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละศู นย์กลาง
การพัฒนาสังคมแก่ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิน่ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปญั หาของชุมชน
ได้เป็ นอย่างดีมกี ารบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง
อาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรจี ดั ตัง้ ขึน้ มา 30ปี และเป็ นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มผี ลการดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ ในจังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเป็ นจานวนมากถึง12,000 คน ยอดเงินฝากสูงถึง 262,407,383.25 บาท [4] ใช้
หลักคุณธรรมพืน้ ฐาน 5 ประการในการบริหารงาน ได้แก่ความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบความเห็นอกเห็น
ใจและความวางใจกันรวมทัง้ จริยธรรมอันดีงาม ซึง่ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมจนสามารถอยู่ดีกนิ ดีมสี นั ติสุขจากความสาเร็จในการดาเนินงานของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ย นหนองขานาง
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ กลยุทธ์การดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็ นแบบแผนการดาเนินงานที่ดขี อง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัดอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
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กรอบแนวคิ ด
กลยุทธ์การดาเนิ นงาน
1. กลยุทธ์ดา้ นการบริหารจัดการ
2. กลยุทธ์ทางการตลาด
3. กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
4. กลยุทธ์ทางการเงิน
5. กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กลยุทธ์การบริการ
7. กลยุทธ์การพัฒนาชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
1. รายได้จากการดาเนินงาน
2. ความพึงพอใจของสมาชิก

สมมติ ฐาน
กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการดาเนินงานในด้านต่างๆของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัดอาเภอท่ายางจังหวัด
้ าหมายทีค่ าดหวัง
เพชรบุรสี ง่ ผลให้การดาเนินงานมีผลสัมฤทธิตามเป
์

วิ ธีวิทยา
การศึก ษาเรื่อง“กลยุ ทธ์การดาเนิ นงานของสหกรณ์ เ ครดิตยูเนี่ ยนหนองขานางจากัดอ าเภอท่ายางจัง หวัด
เพชรบุร”ี เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพร่วมกับการวิจยั เชิงปริมาณการวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ (Interview) การ
สังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม (Non-Participant Observation) ส่วนการวิจยั เชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)
แบบปลายปิ ดและปลายเปิ ดเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้วเิ คราะห์และหาข้อสรุปจากการศึกษา
ดังนี้
การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก(Key Informants) คือพนักงานที่ดาเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง
จากัด ได้แก่ผจู้ ดั การ จานวน 1 คน และพนักงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัดจานวน 10 คน รวม 11
คน
2. การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
(Non-Participant Observation) กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มีการจดบันทึกการบันทึกเสียงบันทึกภาพ
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ(Formal Interview) และไม่เป็ นทางการ
(Informal Interview) อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น เครื่องบันทึกเสียง ปากกาสมุดจดบันทึก
4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1การตรวจสอบสามเส้า(Triangulation) คือการตรวจสอบข้อมูลก่อนทาการวิเคราะห์โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั เป็ นการตรวจสอบว่า ผูว้ จิ ยั แต่ละคนจะได้ขอ้ มูลแตกต่างกันอย่างไร แทนที่จะใช้
ผูว้ จิ ยั คนเดียวกันสังเกตหรือเก็บข้อมูลโดยตลอดและการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธกี ารเป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้จากวิธกี ารเก็บข้อมูลทีต่ ่างกันคือใช้วธิ กี ารสังเกตระบบการทางานหรือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานในการให้บริการ
แก่สมาชิกการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การและพนักงาน การใช้เอกสารโดยให้พนักงานตอบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมด้วยวิธกี ารต่างๆ มาเขียนสรุปหา
แนวทางทีเ่ หมือนกัน [5](สุภางค์ จันทวานิช,2554)
1106

การวิ จยั เชิ งปริมาณ
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกประชากรจากสมาชิกทีม่ ศี กั ยภาพทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หนองขานางจานวน 5,458 คน ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู ร ยามาเน่ (Taro Yamane) กาหนดค่าเคลื่อนในการสุม่
ตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 372คนกาหนดขัน้ ตอนในการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบเจาะจง
(Judgmental Sampling)
2. การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ คือแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที1่ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้แก่เพศอายุระดับการศึกษารายได้ต่อเดือนอาชีพลักษณะคาถามเป็ น
แบบปลายปิ ดและการทาธุรกรรมทางการเงินลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
ส่วนที2่ แบบสอบถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง
จากัดอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรที งั ้ หมด 7ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการด้านการพัฒนาชุมชนลักษณะคาถามให้ตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating
scale) โดยใช้แบบวัดของ Likert Scale ซึง่ มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับคือมากทีส่ ุดมากปานกลางน้อยและน้อยทีส่ ุด
เท่ากับ 5,4,3,2,1 คะแนนตามลาดับ
ส่วนที3่ ข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัดอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด 4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณทีไ่ ด้จากแบบสอบถามจะ
ถูกนามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ให้คะแนนจัดกลุม่ ของข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

ผลการศึกษา
จากการศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัด อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ นสองตอนคือ ตอนที่ 1 กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการดาเนินงาน และตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ ์
ตอนที่ 1 กลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
1.1กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางได้มกี ารจัดทากลยุทธ์การดาเนินงานโดยการจัดทาแผนระยะสัน้ 3ปี ข้อมูล
ที่นามาวิเคราะห์ในการวางแผนได้มาจากแบบสอบถามที่ตอบโดยสมาชิก แสดงถึงความต้องการและทิศทางการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ในอีก3 ปี ขา้ งหน้า ซึง่ เป็ นหัวใจหลักทีจ่ ะนามาจัดแนวทางบริหารจัดการ เป็ นการให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยยึดถือจากความคิดเห็นที่ตรงกัน จากเสียงข้างมากทาให้ลดความขัดแย้งหรือ
ความไม่เห็นด้วยในการดาเนินงาน แล้วจัดทาวิสยั ทัศน์ทส่ี อดคล้องกับความคิดเห็นของสมาชิก ดังนี้ “เป็ นสหกรณ์ท่ี
มันคง
่ โปร่งใสเทคโนโลยีกา้ วไกลสมาชิกอยู่ดกี นิ ดีมภี ูมคิ มุ้ กันทันต่อการเปลีย่ นแปลง”
สหกรณ์ได้จดั ทาพันธกิจเพื่อสานต่อวิสยั ทัศน์ให้เป็ นรูปธรรมมากขึน้ ดังนี้ ประกอบด้วยพันธกิจ 5 ด้าน
พันธกิจที1่ พัฒนาบุคลากร
เพิม่ ศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ทุกฝา่ ยด้วยการอบรมประชุมสัมมนาประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะเฉพาะ
ทางให้กบั กรรมการดาเนินการฝา่ ยจัดการทุกตาแหน่งศึกษาดูงานสหกรณ์หรือหน่วยงานี่เกีย่ วข้องทีป่ ระสบความสาเร็จ
สนับสนุนให้ฝา่ ยจัดการทุกคนเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศรองรับประชาคมอาเซียน
พันธกิจที2่ บริหารเงินทุน
เพื่อให้สหกรณ์มคี วามมันคงด้
่
านการเงิน เสริมสร้างความมันคงในเรื
่
่องการเงินของสหกรณ์โดยระดมหุน้ เงิน
ฝากติดตามหนี้คา้ งชาระนาผลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบตั งิ านทุกเดือนและออกงบทุก3เดือน
พันธกิจที3่ ขยายธุรกิจและเพิม่ สาขาย่อย
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เพื่อให้บริการสมาชิกครบวงจรสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางกระจายสิน ค้าไปยังบ้านสมาชิกที่มรี า้ นค้าตัง้ สาขาย่อย
ของสหกรณ์
พันธกิจที่ 4ส่งเสริมอาชีพพัฒนาสวัสดิการและห่วงใยชุมชน
สนับสนุ นสมาชิกรวมกลุ่มทาอาชีพเสริมส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนจัดทาห้องสมุดการเกษตรเป็ นแหล่ง
เรียนรูด้ า้ นอาชีพเพิม่ สวัสดิการให้หลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามเทศกาลและโอกาสทีเ่ หมาะสม
พันธกิจที5่ จัดตัง้ ศูนย์สารสนเทศของสหกรณ์
จัดจ้างเจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์เพิม่ ดูแลโปรแกรมจัดทาและพัฒนาโปรแกรมขึน้ เองสาหรับรองรับการใช้งานและ
การบริการธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
นอกจากนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัดได้วางหลักการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยยึด “ หลัก 5 ม.
” มีองค์ประกอบดังนี้
1.1มิตคิ อื การดูแลสมาชิกและมองเหตุผลของสมาชิกถึงความจาเป็ นในทุกๆด้านให้ประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิก
เช่น ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้านการให้สวัสดิการ
1.2 มาตรฐานสหกรณ์ตอ้ งการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึน้ ในองค์การทีส่ มาชิกและบุคลาการยึดปฏิบตั แิ ละความ
เข้าใจทีต่ รงกัน การสร้างมาตรฐานยังส่งผลให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกคนซึง่ ทุกคนต้องปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบของ
สหกรณ์
1.3 มันคงสหกรณ์
่
ตอ้ งมีความมันคงเพื
่
่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สมาชิกซึง่ ส่งผลให้สมาชิกมีความมันคงใน
่
ชีวติ เช่น สหกรณ์มกี ารวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีต่ งั ้ ไว้
1.4 มังมี
่ สหกรณ์มกี ารบริหารจัดการองค์การทีด่ ีส่งผลให้สมาชิกสามารถมีเงินใช้จ่ายในการดารงชีวติ อย่าง
เป็ นปกติสุข เช่น การสนับสนุ นจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และวางแผนการเงินใน
ครัวเรือนให้เหมาะสมกับการดารงชีวติ
1.5 มังคั
่ งสหกรณ์
่
สามารถสร้างความมังคั
่ งให้
่ เกิดแก่สมาชิกโดยทีส่ มาชิกมีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ศี กั ยภาพในการ
บริหารเงินการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็ น เช่น การสนับสนุนการออมทรัพย์ของสมาชิก
ส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) =4.96
1.2 กลยุทธ์ทางการตลาดการวางแผนการตลาดมีการดาเนินงาน คือ
1.2.1 การแบ่งส่วนตลาด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางได้ทาการแบ่งส่วนตลาดออกเป็ นสองลักษณะ ดังนี้
- กลุ่มนักเรียน โดยการจัดตัง้ โครงการออมทรัพย์กบั ผึง้ น้อยโดยเข้าร่วมกับโรงเรียน 21 แห่งใน
จังหวัดเพชรบุรรี วมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,079,081 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.80 ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
- กลุ่มอาชีพ แบ่งเป็ น เกษตรกรรม ค้าขาย ข้าราชการ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 257,675,899.25บาท
คิดเป็ นร้อยละ 98.20 ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
นอกจากนี้ยงั ได้จดั ประเภทของสมาชิก โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ลูกค้าชัน้ ดี และ สมาชิกที่ไม่
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด โดยจะให้เครดิตในการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกัน คือ ลูกค้าชัน้ ดี จะได้เครดิตในการทาธุรกรรม
สามารถกู้เงินได้ในวงเงิน 2 เท่าของเงินฝาก และไม่ต้องมีผู้ค้าประกัน ส่วนสมาชิกทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ
สหกรณ์จะไม่ได้รบั สิทธิในการรับสวัสดิการและการกูย้ มื เงินทีค่ วรจะได้รบั
1.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด มีดงั นี้
1.2.2.1 สินค้าหรือบริการ (Product)
- ด้านเงินฝาก กาหนดให้สมาชิกมีการฝากประจาทุกเดือน โดยมีวงเงินขัน้ ต่า คือ 100 บาท ซึง่ สมาชิกที่
ไม่ได้ทาการฝากประจาทุกเดือนจะไม่ได้รบั สิทธิในการกู้
1108

- ด้านเงินกู้ ให้เครดิตสาหรับผูก้ ทู้ ท่ี าการชาระเงินคืนตามข้อกาหนดของสัญญา โดยให้วงเงินในการกูเ้ ป็ น
2 เท่าของเงินฝาก หากลูกหนี้ขาดการชาระเงินคืน จะมีการติดตามหนี้คา้ งชาระภายใน 3 เดือน โดยการจัดทา
หนังสือเตือนหรือให้พนักงานเข้าพบสมาชิกโดยตรงทีท่ าเช่นนี้กเ็ พื่อผลประโยชน์ของสมาชิกทีจ่ ะได้รบั
1.2.2.2 ราคา(Price)
- การเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการเป็ นสมาชิก100บาท
- อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ร้อยละ7 ต่อปี
- อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
เงินกูป้ กติ เช่น เงินกูฉ้ ุกเฉินอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 12ต่อปี
เงินกูส้ วัสดิการ เช่น โครงการรถจักรยานยนต์ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ9 ต่อปี
เงินกูพ้ เิ ศษสวัสดิการ เช่น เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อปลูกสร้างทีอ่ ยู่อาศัย อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8ต่อปี
การกาหนดราคาในการทาธุรกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการพิจารณาความเหมาะสมที่สมาชิ ก
สามารถชาระได้ และสร้างรายได้ให้ กบั สหกรณ์ รายได้ท่ไี ด้รบั องค์การนาไปใช้จ่ ายในเรื่องของเงินเดือนบุคลากร
สวัสดิการของบุคลากรและสมาชิกและใช้จ่ายในด้านการดูแลภายในองค์การ
1.2.2.3 การส่งเสริมการขาย (Promotion)
การนาใบเสร็จจากการชาระเงินกู้ภายในวันที่ 1 – 25 ของทุกเดือน มาร่วมส่งชิงโชคเพื่อรับของ
สัมมนาคุณจากสหกรณ์ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้ลูกค้ามาทาธุรกรรมในระยะเวลาก่อนช่วงสิน้ เดือน โดยจะช่วยให้
สหกรณ์แบ่งเบาภาระในการให้บริการกับลูกค้าในช่วงสิน้ เดือน
1.2.2.4 สถานที่ (Place)
การขยายธุรกิจและเพิม่ สาขาย่อยเพื่อให้บริการสมาชิกแบบครบวงจรเช่นสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางกระจาย
สินค้าไปยังบ้านสมาชิกทีม่ รี า้ นค้า การตัง้ สาขาย่อยของสหกรณ์ และการจัดตัง้ ร้านค้าสหกรณ์ เพื่อเป็ นการระดมทุน
เข้าสหกรณ์ โดยจะจัดจาหน่ายสินค้าทัวไป
่ สาหรับบุคคลภายนอก และสินค้าตามความต้องการของสมาชิก เช่น ปุ๋ย
และยา ผลิตภัณฑ์ทส่ี มาชิกเป็ นผูผ้ ลิต
สมาชิกมีความพึงพอใจด้านการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) = 4.68
3. กลยุทธ์ทางการบริหารงานบุคคล
3.1 การคัดเลือกพนักงานมอบหมายให้หวั หน้าฝา่ ยงานร่วมกับผูจ้ ดั การทาการสัมภาษณ์ผสู้ มัครโดยคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ทต่ี อ้ งการในแต่ละฝา่ ยงาน เพื่อให้สามารถคัดเลือกพนักงานทีต่ รงใจทัง้ หัวหน้าฝา่ ยงานและผูจ้ ดั การ
3.2 การอบรมและพัฒนาพนักงาน ทาการพัฒนาทักษะเฉพาะทางให้กบั กรรมการดาเนินการและฝ่าย
ปฏิบตั ิการได้ศึกษาดูงานสหกรณ์หรือหน่ วยงานอื่นที่ประสบความสาเร็จ สนับสนุ นให้ฝ่ายปฏิบตั ิการทุกคนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการฝึกอบรมพัฒนาทีมงานให้มศี กั ยภาพทีส่ งู ขึน้
3.3 สวัสดิการ มีการสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อของพนักงานโดยชาระค่าการศึกษาให้ ส่วนหนึ่ง การ
จัดทาประกันสังคม การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวพนักงานโดยการให้เบิกค่ารักษาพยาบาล
สมาชิกมีความพึงพอใจด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) = 4.93
4. กลยุทธ์ทางการเงิ น
รายได้หลักของสหกรณ์ได้มาจาก ค่าธรรมเนียมของสมาชิก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซ่งึ จัดเก็บในอัตราที่
แตกต่างกันไป นอกจากนัน้ ยังมีการระดมทุนหุน้ การกาหนดให้สมาชิกมีการลงทุนในหุน้ เป็ นประจาทุกเดือน โดย
กาหนดราคาหุน้ ขัน้ ต่ า คือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน สมาชิกผูถ้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิในการออกเสียง
เพียง 1 เสียงต่อ 1 บัญชี การจ่ายเงินปนั ผลจะจ่ายตามจานวนเงินทีล่ งทุน
การนาทรัพยากรทางด้านการเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- จัดสรรตามกฎหมายเช่น เงินสารอง ค่าบารุง สันนิบาตสหกรณ์
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- จัดสรรโดยทีป่ ระชุมใหญ่ เช่นเงินปนั ผล เงินเฉลีย่ คืน ทุนการศึกษาทุนเพื่อการจัดสวัสดิการสมาชิก ทุนเพื่อ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทุนสาธารณประโยชน์ โบนัสพนักงาน สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
สมาชิกมีความพึงพอใจด้านการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) = 4.84
5. กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง พัฒนาโปรแกรมขึน้ เองเพื่อรองรับการใช้งานทีเ่ หมาะกับการทาธุรกรรม
ของสมาชิกคือการดาเนินงานบน Web Applicationทีม่ คี วามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการก่อให้เกิดการเก็บฐานข้อมูล
ทีใ่ หญ่ และสามารถนาออกมาใช้ได้ง่าย มีการป้องกันความปลอดภัยโดยการใช้ระบบAuthenticationเพื่อป้องกันความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สมาชิกมีความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) =4.95
6. กลยุทธ์การบริการ
6.1ความรวดเร็วเนื่องจากสมาชิกเข้ามาใช้บริการในเวลาใกล้เคียงกัน ทาให้สหกรณ์ให้บริการสมาชิกไม่
ทันต่อความต้องการเพราะสมาชิกมีจานวนมากและคับคัง่ จึงใช้วธิ กี ารให้สมาชิกทีม่ าถึงก่อนทาการลงชื่อเพื่อจับบัตรคิว
เข้ารับการบริการ การจัดทาบัตรคิว 2 ชัน้ คือ การมาลงชื่อจองคิวไว้ทส่ี หกรณ์ หากสมาชิกมีธุระก็สามารถไปปฏิบตั ิ
ก่อน แต่ตอ้ งกลับมาให้ทนั เวลาทีล่ งไว้ หากเลยเวลาไปก็ไม่สามารถข้ามคิวให้ได้ ต้องเริม่ ลงชื่อรับคิวใหม่
6.2 ความมีระเบียบโดยการแบ่งฝา่ ยในการให้บริการ ได้แก่ จุดบริการเงินฝาก จุดบริการชาระเงินกู้ จุด
บริการสินเชื่อ
6.3สภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรังปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณภายในสหกรณ์เป็ นประจา และรักษาความ
สะอาด เพื่อสร้างภูมทิ ศั น์ทด่ี ใี ห้กบั ลูกค้าในระหว่างการรอทาธุรกรรม
6.4 การอานวยความสะดวกมีรถตูโ้ มบายเคลื่อนทีว่ งิ่ บริการแก่สมาชิก ภายในชุมชนบริเวณสหกรณ์โดย
ใน 1 เดือ นจะมีบ ริ ก าร10 วัน เพื่อ สร้ า งความสะดวกในการท าธุ ร กรรมให้ ก ับ สมาชิก สมาชิก มีค วามพึง พอใจ
โดยภาพรวมด้านกลยุทธ์การบริการอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) =4.94
7. กลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
7.1มิตดิ า้ นสังคมการดาเนินงานทีใ่ ห้สทิ ธิในการดาเนินงานแก่สมาชิก โดยจัดให้สมาชิกมีการเลือกผูน้ า
ชุมชน เพื่อทาหน้าทีด่ ูแลสมาชิกในชุมชนของตนเองและการทีใ่ ห้สมาชิกเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ ซง่ึ
คณะกรรมการนัน้ มาจากสมาชิกนัน่ เองเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่ต รงจุดที่สมาชิกต้องการรวมถึงการประสาน
ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
7.2 มิติด้านเศรษฐกิจการดาเนินงานที่มุ่งเน้นให้สมาชิกอยู่ดีกนิ ดี มีภูมคิ ุ้มกัน ซึ่งเป็ นวิสยั ทัศน์ของ
สหกรณ์มกี ารสนับสนุ นการจัดทาบัญชีครัวเรือนสนับสนุ นด้านอาชีพโดยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ แปรรูปสินค้าเกษตร
และอาหารสัตว์ สนับสนุ นการจัดทาแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในชุมชนโดยให้สมาชิกร่วมตัวกัน
พัฒนาพืน้ ทีก่ ารเกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเพื่อเพิม่ รายได้
7.3มิตดิ า้ นอนุ รกั ษ์ มีการสนับสนุ นกิจกรรมที่บารุงศาสนา และอนุ รกั ษ์ประเพณี และวัฒนธรรมภายใน
ชุมชน เช่น การทาบุญทอดผ้าปา่ สามัคคีการจัดงานประเพณีวนั สงกรานต์เป็ น ส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจด้านการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ ( ̅ ) =4.97
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์
2.1 รายได้จากการดาเนิ นงานอยู่ในเกณฑ์ตดิ อันดับ1ใน 10 ของสหกรณ์ทงั ้ ประเทศ พบว่ามีกาไรสุทธิจาก
การดาเนินงาน ปี 2555ทัง้ สิน้ 27,803,638.60 บาท เพิม่ จากปี 2554 เป็ นเงิน 4,660,493.17 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.57
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2.2 ความพึงพอใจของสมาชิ ก
ความพึงพอใจของสมาชิ กในแต่ละด้าน
กลยุทธ์การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ทางการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การบริการ
กลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
ความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิกทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย(̅)
4.96
4.68
4.93
4.84
4.95
4.94
4.97
4.89

วิ จารณ์ และสรุปผล
จากการศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนหนองขานางจ ากัดอาเภอท่ายางจังหวัด
เพชรบุรพี บว่าผลสัมฤทธิในการด
าเนินงานประกอบด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ 7 ด้าน คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการ
์
กลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลยุทธ์
การบริการและกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์การบริหารจัดการ จัดเป็ นกลยุทธ์แรกทีส่ หกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้ในการดาเนินงานโดยมีหลักมาจาก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ร่วมกันสร้างวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ จากนัน้ แปลงวิสยั ทัศน์ และพันธกิจมายังกลยุทธ์ทาง
การตลาด กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลยุทธ์การบริการ
และกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ทงั ้ 7 ด้าน ได้รบั การยืนยันความพึงพอใจจากสมาชิกทีม่ ตี ่อการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด ( ̅ ) =4.89 โดยสหกรณ์ฯมีผลกาไรสุทธิ จากการดาเนินงาน ปี 2555 ทัง้ สิน้ 27,803,638.60 บาท ติด 1 ใน 10
ของประเทศนับเป็ นสหกรณ์ท่มี ผี ลสัมฤทธิในการด
าเนินที่ดี มีการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
์
นามาปรับเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนินงานและเห็นคุณค่าของชุมชนโดยการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับสมาชิก เมื่อชุมชน
เข้มแข็งจึงส่งผลให้การดาเนินงานของสหกรณ์มผี ลสัมฤทธิตามที
ค่ าดหวังและสมาชิกเกิดความพึงพอใจ
์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรทาการวิจยั กลยุทธ์การดาเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทีต่ ดิ อยู่ใน 10 อันดับ
แรกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยทีม่ ผี ลสัมฤทธิในการด
าเนินงานทีด่ เี พื่อนามาหาข้อสรุปแนวทางในการ
์
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคุณจันทกานต์พุ่มเพ็ชรผูจ้ ดั การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานางจากัดอาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรพี นักงาน และสมาชิกทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามในการวิจยั
ขอขอบพระคุณผศ.สุวิทย์เปี ยผ่องทีป่ รึกษาชุมนุ มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ทีก่ รุณาให้
ข้อมูลเบือ้ งต้นและนาแนวทางในการทางานวิจยั ครัง้ นี้
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การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อของผู้บริ โภค
กลุ่มวิ สาหกิ จชุมชนผลิ ตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
The Study and Development of Packaging Design to affect to customers’ buying
decision of Kunghunthong Sea Salt Product Small and Micro Community
Enterprise Groups in Phetchaburi Province, Thailand
มนัสสินี บุญมีศรีสง่า1* เขมชุดา ศรีสุวรรณ2 และปฏิญญา สุนทรภวิษย์2
Manassinee Boonmeesrisa-nga1*,Khemchooda Srisuwan2 and Patinya Suntornpawit2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดรูปแบบรรจุภณ
ั ฑ์ท่เี หมาะสมในการพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง และเพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมต่อส่วนผสมด้านการตลาด
ของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีม่ สี ่วนร่วมกับชุมชนโดยตรง เริม่
ตัง้ แต่ศกึ ษาปญั หา ความเป็ นมา สิง่ ทีช่ ุมชนต้องการให้แก้ไขและวิเคราะห์ร่วมกัน ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค และ
ชุมชนเป็ นหลัก เป็ นการวิจยั เพื่อท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ วิธกี ารวิจยั ได้ประยุกต์การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จานวน 10 คน คือ
ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 คน คณะผู้วจิ ยั จานวน 3 คน นักท่องเที่ยว จานวน 2 คน และ
ผูใ้ ช้บริการในส่วนของสปาภายในวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 คน เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานทัง้ การศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร การลงพืน้ ทีเ่ ข้าไปศึกษาชุมชน การสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึก การสังเกต การพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ การ
ประชุมทีมวิจยั สารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคว่าบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคหรือไม่ เมื่อได้
คาตอบที่เกิดจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ต้องมีรูปแบบที่สวยงาม ดูน่าเชื่อถือ เป็ นที่ดงึ ดูดความสนใจ ระบุ
รายละเอียดทีส่ าคัญเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนทีบ่ ่งบอกความเป็ นเกลือสปา ส่วนด้านความทนทาน
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ผบู้ ริโภคมองว่าเป็ นสิง่ สาคัญเช่นกัน เพราะช่วยป้องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ ได้ และ
ในเรื่องของราคาทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์มาเพิม่ จากก่อนทีไ่ ม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์ ราคาเพิม่ ขึน้ ตามสมควร ตามสภาพเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ วิสาหกิจชุมชน การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เกลือสปา
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Abstract
The research aimed to study packaging design concept that appropriate for Kunghunthong Sea Salt
Product and to develop packaging for suiting the market mix 4P’s. This research applied participatory action
research as a research methodology. The results of the study indicate that almost customers give
precedence to beautiful, reliable, attractive, more important details about products and unique packaging. For
durability of packaging, the customers think it important because, it prevents the products from the accidents.
And price of products, the customers think it reasonable and depends on economic situations.
Key Words: Packaging Design, Small and Micro Community Enterprise, Buying decision, Sea Salt Product

บทนา
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็ นโครงการระดับประเทศทีร่ ฐั บาลมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยในตาบล
ต่าง ๆ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ขี น้ึ และมีการพัฒนาอย่างยังยื
่ นต่อเนื่อง สามารถดารงชีวติ ด้วยตนเองและยังลดการพึง่ พา
สินค้าต่างประเทศ เป็ นผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีลกั ษณะเศรษฐกิจทีพ่ อเพียง และมีรากฐานทีม่ นคงตลอดจนลด
ั่
ปญั หาการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง ดังนัน้ การทีโ่ ครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จะประสบผลสาเร็จได้นัน้ การ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภคเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง ตาบล
บางแก้ว อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่จดั ตัง้ เพื่อ สนองนโยบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดาเนินงานภายใต้ช่อื ตราสินค้าไอสปา (Ispa) ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสปาเกลือ เช่น เกลือขัดหน้าสมุนไพรพิเศษ เกลือ
ขัดผิวสมุนไพรพิเศษ เกลือขัดผิวขมิ้น เกลือขัดผิวในน้ า แร่ เกลือขัดผิวในน้ านม สบู่เหลวดอกเกลือสมุนไพร โลชัน่
สมุ น ไพรบ ารุ ง ผิว น้ า มัน นวดตัว ดอกเกลือ แช่ และดอกเกลือ บริสุท ธิเ์ พื่อ บริโ ภค เป็ น ต้น ในป จั จุ บ ัน ผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องสาอางเป็ นทีน่ ิยมของผู้บริโภคอย่างมาก จากสภาวะการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางทีผ่ ลิตจากธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันสภาวะการตลาดของผลิตภั ณฑ์เครื่องสาอางมีการแข่งขันสูง และมี
รู ป แบบบรรจุ ภัณ ฑ์ท่ีห ลากหลายอัน เป็ น กลยุ ท ธ์ท างการตลาดในป จั จุ บ ัน เพราะสภาพสัง คม การด ารงชีวิต ที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเป็ นผู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการดารงชีวติ ประจาวันเหล่านัน้ ด้วยตัวเอง จาก
ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็ นต้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์จงึ ถือเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ให้กบั บรรจุภณ
ั ฑ์ให้
สามารถมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึง่ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตรงกับภาพลักษณ์ของเครื่องสาอางและต้องมีส่วน
สร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง นักออกแบบจึงควรเน้นรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มรี ูปทรงทีส่ วยงาม
ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อไม่ให้ผบู้ ริโภครู้สกึ ยุ่งยากในการใช้งาน ในการออกแบบกราฟฟิ กรูปแบบของตัวอักษรทีใ่ ช้กบั
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตัวอักษรทีส่ ามรถสือ่ ความหมายทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามลักษณะของตัวอักษรทีใ่ ช้ เช่น ลักษณะตัวอักษร
แบบตัวพิมพ์หนา จะสื่อถึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ลักษณะตัวอักษรแบบตัวเขียนทีป่ ระณี ต จะสื่อถึงความอ่อน
นุ่ม นุ่มนว [3] สิง่ สาคัญก่อนทาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เราควรทีจ่ ะเข้าใจและทาความรูจ้ กั กับผูบ้ ริโภคให้ดเี สียก่อน
ว่า ผู้บ ริโ ภคต้อ งการและมองหาผลิต ภัณฑ์แ บบใด เพื่อ น ามาออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ท่ีสามรถดึงดูด ความสนใจ เร้า
ความรูส้ กึ กระตุน้ การตัดสินใจ และสร้างการจดจาให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ [1]
การออกแบบผลิตภัณฑ์เ ป็ นพื้นฐานสาคัญ ที่ส่ง ผลต่ อ การอยู่รอดของผู้ป ระกอบการ และเป็ น ตัว ก าหนด
แนวทางของการตลาด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจและมีความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้
1) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่ม ประเภท และจานวนรายการของสินค้าหรือบริการทีก่ จิ การนาเสนอ เพื่อสร้าง
ความพึง พอใจให้ก ับ กลุ่ ม เป้ าหมาย 2) คุ ณ ภาพที่แ ตกต่ า ง ซึ่ง จะน าเสนอสิน ค้ า หรือ บริก ารให้เ ป็ น ที่น่ า พอใจ
3) เครื่องหมายการค้าและตราสินค้า จะทาให้กลุ่มเป้าหมายจดจา และชื่นชอบสินค้าหรือบริการทีน่ าเสนอ นอกความรู้
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เกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นนั ้ ผูป้ ระกอบการควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การตลาดหรือ 4P’s ด้วย
เพื่อผลักดันธุรกิจไปสูจ่ ุดหมายปลายทางทีห่ วังเอาไว้ได้ ซึง่ [7] ได้อธิบายหลักการตลาด 4P’s ไว้ดงั ต่อไปนี้ 1) Product
คือสินค้าหรือบริการที่เราจะเสนอให้กบั ลูกค้า ซึ่งต้องกาหนดแนวทางตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2) Price ราคาเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการตลาด เนื่องจากต้องตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย 3) Place
สถานที่ซ่ึง เราจะน าผลิต ภัณฑ์ข องเราไปวางจ าหน่ า ย ซึ่ง ผู้ป ระกอบการต้อ งรู้ว่ า กลุ่ ม ลูก ค้า เป้ า หมายเป็ น ใคร มี
พฤติกรรมอย่างไร ซึง่ การวางตาแหน่ งทีด่ นี ัน้ ย่อมส่งผลดีต่อยอดขายตามมา 4) Promotionคือการทากิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้าของเรา เช่น โฆษณาในสือ่ ต่าง ๆ หรือกิจกรรมทีเ่ ชิญชวนให้ผบู้ ริโภคมาซือ้ สินค้า
จากความสาคัญดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ลงพืน้ ที่ เพื่อศึกษาและหาข้อมูล โดยพบว่า รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง ยังขาดความทันสมัย ไม่น่าสนใจ และไม่ดงึ ดูดผูบ้ ริโภคมากพอ จึง
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดไู ม่น่าเชื่อถือ และทาให้ผบู้ ริโภคมองว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ได้มาตรฐาน
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้า และสร้าง
เอกลักษณ์ท่โี ดดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง รวมทัง้ สร้างความเชื่ อมันที
่ ่ดกี บั ผู้บริโภค โดยที่สนิ ค้ามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวคิดรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ท่เี หมาะสมในการพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง
2.เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมต่อส่วนผสมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือ
ทะเลกังหันทอง

วิ ธีวิทยาการวิ จยั
งานวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทัง้ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง
คณะผู้วจิ ยั นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการในส่วนของสปาภายในวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานทัง้ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การลงพืน้ ทีเ่ ข้าไปศึกษาชุมชน การสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิง
ลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) การพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ และการประชุมทีมวิจยั มีการ
ตรวจสอบข้อมูล แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
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ผลการศึกษา
คณะผูว้ จิ ยั นาแบบสารวจ 10 ชุด สัมภาษณ์ผบู้ ริโภค โดยทาการสัมภาษณ์ เพศชาย 5 คน หญิง 5 คน ซึง่ อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี 2 คน 31-40 ปี 5 คน และ มากกว่า 41 ปี ขึน้ ไป 3 คน ประกอบอาชีพนักเรียนหรือ
นักศึกษา 2 คน ข้าราชการพนักงาน และรัฐวิสาหกิจ 5 คน และธุรกิจส่วนตัว 3 คน
เมื่อแยกข้อคาถามในแบบสารวจเป็ นทีละข้อ ผูว้ จิ ยั ก็จะได้แนวทางคาตอบทัง้ หมด ดังนี้
1. ถ้าท่านมาซื้อผลิ ตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง ท่านจะเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์เพราะอะไร
และซื้อแบบไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์เพราะอะไร
6 คน ให้ความเห็นซือ้ แบบมีบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า “ดูดี มีราคา สวยงาม ดึงดูดความสนใจ ดูน่า
ซื้อไปเป็ นของฝาก ทาให้ทราบถึงการผลิต มาตรฐานการผลิต และคุณภาพ และการที่ผลิตภัณฑ์มบี รรจุภายนอก
(กล่อง) ทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าผลิตภัณฑ์เป็ นของใหม่ ยังไม่มกี ารเปิ ดใช้” 3 คน ให้ความเห็นซื้อแบบไม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์
ด้วยเหตุผลที่ว่า“ต้องการมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ ราคาอาจถูกกว่าผลิตภัณฑ์ทม่ี บี รรจุภณ
ั ฑ์ สะดวกต่อการพกพา และ
หากผูบ้ ริโภครูว้ ่าผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพดีอยู่แล้วหรือเคยใช้มาก่อน ก็จะเลือกซือ้ แบบทีไ่ ม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์ ” และ 1 คน ให้
ความเห็นของทัง้ สองแบบ ด้วยเหตุผลทีว่ ่า “ถ้าซือ้ แบบมีบรรจุภณ
ั ฑ์กจ็ ะซือ้ เพื่อเป็ นของฝากเท่านัน้ และถ้าซือ้ แบบไม่มี
บรรจุภณ
ั ฑ์กเ็ หมาะสาหรับนาไปใช้เอง”
2. ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ราคา 100 บาท ถ้าใส่บรรจุภณ
ั ฑ์แล้วราคาเพิ่ มขึ้นเป็ น 120 บาท
ท่านคิ ดว่าราคาที่สูงขึน้ นี้ เมื่อเทียบกับไม่ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์แล้วท่านจะเลือกสิ่ งใด
2 คนซือ้ ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ส่บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยให้เหตุผลว่า “ทาให้สนิ ค้าดูมรี าคา และช่วยยกระดับสินค้าขึน้ ได้ทราบ
ถึงทีม่ าของแหล่งผลิต และสามารถวิเคราะห์ถงึ คุณภาพของสินค้าได้” 6 คนไม่ซอ้ื ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ส่บรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ยเหตุผล
ทีว่ ่า “จะได้ประหยัดวัสดุในการทาบรรจุภณ
ั ฑ์ ช่วยลดโลกร้อน มีราคาที่ถูกกว่า แต่คุณภาพของสินค้าต้องเหมือนกับ
ผลิตภัณฑ์ท่มี บี รรจุภณ
ั ฑ์” และ 2 คน ทีใ่ ห้ความเห็นทัง้ สอง เหตุผลเพราะ “ถ้าซือ้ มาใช้เองก็ไม่จาเป็ นต้องเอาบรรจุ
ภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้นาบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้อกี ครัง้ แต่ถา้ ซือ้ ไปเป็ นของฝากก็เลือกทีจ่ ะซือ้ แบบมีบรรจุภณ
ั ฑ์”
3. ท่านคิ ดว่าบรรจุภณ
ั ฑ์จาเป็ นหรือไม่อย่างไร สาหรับการเพิ่ มมูลค่าของสิ นค้า
7คน เห็นด้วยว่า จาเป็ นอย่างยิง่ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์มสี ว่ นช่วยเพิม่ มูลค่าของสินค้า ทัง้ ยังสร้างภาพลักษณ์ให้ สนิ ค้า
ดูดี มีความโดดเด่น ทันสมัย และยังเป็ นทีจ่ ดจาของผูบ้ ริโภค (Brand Equity) ยิง่ มีบรรจุภณ
ั ฑ์หลากหลายรูปแบบ
ผูบ้ ริโภคก็มที างเลือกทีห่ ลากหลายในการเลือกซือ้ สินค้า และอีก 3 คน ไม่ให้ความเห็น
4. ท่านคิ ดว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ควรได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องหรือไม่อย่างไร
8 คน ให้ความเห็นว่า “เนื่องจากในปจั จุบนั มีเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย จึงควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องยังคง
ความเป็ นเอกลักษณ์เดิมของผลิตภัณฑ์ หรือมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เล็กน้อยเพื่อสร้างความน่ าสนใจต่อ
ผลิตภัณฑ์” และ 2 คน ให้ความเห็นว่า “ไม่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทาให้ผู้บริโภคไม่สามารถจดจา
ผลิตภัณฑ์ได้”
5. ท่ านมีความคิ ดเห็นอย่างไรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ในด้านรูปแบบ ด้านสี สนั และด้านความทนทาน และ
รูปแบบดังกล่าวมีผลต่อการเลือกซื้อมากน้ อยเพียงใด
7 คน ให้ความเห็นว่า มีผลต่อการเลือกซือ้ เพราะทัง้ ด้านรูปแบบและด้านสีสนั หากบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ สามารถนา
กลับมาใช้งานได้ ก็จะเพิม่ แรงจูงใจต่อการเลือกซือ้ มากขึน้ และอีก 2 คน ให้เหตุผลว่า ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากธรรมชาติไม่
จาเป็ นต้องมีสฉี ูดฉาด ส่วนด้านทนทาน ทุกคนเห็นด้วยเพราะจะช่วยในการป้องกัน ผลิตภัณฑ์จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ ได้
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6. เมื่อท่านซื้อผลิ ตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทองท่านให้ความสาคัญกับบรรุภณ
ั ฑ์หรือไม่อย่างไร
3 คน ให้ค วามเห็น ว่ า ให้ค วามส าคัญ กับ บรรจุ ภัณฑ์ “เนื่ อ งจากบรรจุ ภัณ ฑ์ เปรีย บเสมือ นหน้ า ตาของ
ผลิตภัณฑ์ หากหน้าตาดี สามารถสร้างความสนใจได้กจ็ ะได้รบั การพิจารณาในเบือ้ งต้น” และ 7 คน ไม่ให้ความเห็น
7. ท่านคิ ดอย่างไรหากบรรจุภณ
ั ฑ์มีภาพผลิ ตภัณฑ์พิมพ์อยู่บนกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
7 คนให้เหตุผลเดียวกันว่า “การที่บรรจุภณ
ั ฑ์มรี ูปผลิตภัณฑ์พมิ พ์อยู่บนกล่องจะทาให้ง่ายต่อการเข้าใจว่า
ผูผ้ ลิตต้องการจะขายอะไร” 2 คน ให้ความเห็นว่า “การพิมพ์รปู ผลิตภัณฑ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ ไม่มคี วามจาเป็ น เนื่องจาก
บรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก (กล่อง) มีช่อื ผลิตภัณฑ์บอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว และดูเกะกะ หากต้องการมีรูปภาพประกอบ
ควรเป็ นภาพทีเ่ กีย่ วกับส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์นนั ้ แทน” และ 1 คน ให้ความเห็นว่า “การพิมพ์รูปผลิตภัณฑ์บน
บรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ เป็ นการสร้างความชัดเจน และผูบ้ ริโภคสามารถตัดสินใจได้เร็วขึน้ ”
8. บรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก (กล่อง) มีผลหรือไม่อย่างไรต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์เกลือทะเลกังหัน
ทอง
8 คน ให้ค วามเห็น ว่ า มีผ ลต่ อ การเลือ กผลิต ภัณฑ์ เพราะบรรจุ ภัณฑ์ต้อ งบอกรายละเอีย ด วัน ผลิต วัน
หมดอายุ ข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์เอาไว้ เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ผู้บริโภคได้อกี ทางหนึ่ง 1 คน ให้ความเห็นว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก (กล่อง) มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ และพิจารณาผลิตภัณฑ์ และอีก 1 คน ให้
ความเห็นว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอก (กล่อง) ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากพิจารณาจากคุณภาพของ
สินค้าเป็ นหลัก
จากวัตถุประสงค์การศึกษา พบว่า
1. เพื่อศึกษาแนวคิดรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมในการพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง จากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ห่อหุ่มภายนอกนัน้ ต้อง
ดูสวยงาม มีเอกลัษณ์เฉพาะตัวทีบ่ ่งบอกความเป็ นผลิตภัณฑ์ ดูน่าเชื่อถือ น่าซือ้ และให้ความรูส้ กึ ว่าผลิตภัณฑ์นนั ้ ยังไม่
มีการถูกใช้งานมาก่อน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมต่อส่วนผสมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกลือทะเลกังหันทอง จากการศึกษาพบว่าเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทองนัน้ มีความโดดเด่น
เรื่องของดอกเกลือและความเป็ นไทย ดังนัน้ ตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอกจึงมีการออกแบบโดยเน้นความเป็ นไทย ใช้ลกั ษณะ
ตัวอักษรทีเ่ ป็ นแบบลายไทย (TH Charmornman) ใช้ลาย Medieval Diamonds แสดงถึงความบริสุทธิของดอกเกลื
อ
์
ธรรมชาติดุจเพชร และสีสนั ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ใช้โทนสีน้ าตาลที่ เน้นความเป็ นธรรมชาติ โดยการพัฒนาบรรจจุภณ
ั ฑ์
ดังกล่าว สามารถรองรับแผนทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ การมีบรรจุภณ
ั ฑ์ภายนอกทาให้มคี วามชัดเจนขึน้
ผูบ้ ริโภคสามารถรับรูไ้ ด้ว่าผูผ้ ลิตต้องการจะขายผลิตภัณฑ์อะไร รวมทัง้ รับรูถ้ งึ เอกลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์
ด้วย ด้านราคา เนื่องจากการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์มบี รรจุภณ
ั ฑ์
ภายนอกที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น เมื่อผู้บริโภคซือ้ ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภครู้สกึ ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
เนื่องจากมองดูแล้วสวยงาม มีความน่าเชื่อถือ และเหมือนได้ซอ้ื สินค้าใหม่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย เนื่องจากทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง มีช่องทางการจัดจาหน่ ายหลายช่องทาง เช่น จาหน่ ายทีบ่ า้ น(สปา) และจัด
แสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้า(OTOP)ทีต่ ่างจังหวัด ดังนัน้ วิธกี ารจัดจาหน่ ายดังกล่าวเป็ นเสมือ นโอกาสทีผ่ ลิตภัณฑ์
นัน้ จะเป็ นทีรจู้ กั มากยิง่ ขึน้ และเกิดความสนใจในผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ย และด้านการส่งเสริมการตลาด ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกลือทะเลกังหันทองมีการขายสินค้าแพ็คคู่ เช่น การขายผลิตภัณฑ์สบู่เหลวดอกเกลือสมุนไพรคู่กบั โลชันบ
่ ารุง
ผิวสมุนไพร ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการออกแบบรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน เพื่อสอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการตลาดดังกล่าว และสามารถนาไปเป็ นของฝากหรือของขวัญได้เช่นกัน
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ภาพที่ 1 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง

สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดงั นี้ การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหัน
ทอง เน้นบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี วยงาม ดูน่าเชื่อถือ น่าซือ้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจน และผูบ้ ริโภคเองก็ให้ความสาคัญ
กับรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในเหตุผลทีแ่ ตกต่างกันเช่นกัน เช่น การซือ้ ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นของฝาก ผู้บริโภคก็จะใส่ใจ ให้
ความสาคัญกับรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นหลัก โดยพิจารณาว่าบรรจุภณ
ั ฑ์นัน้ มีรูปแบบที่สวยงาม ดูน่าซื้อ เป็ นทีด่ งึ ดูด
ความสนใจ มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนหรือไม่ นอกจากเรื่องของรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ ด้านสีสนั และด้านความ
ทนทานของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริโภคก็มองว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ เพราะช่วยป้องกันความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ ได้
โดยรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ ได้รองรับส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจาหน่ าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์
เกลือทะเลกังหันทอง ซึง่ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั การพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด: กรณีศกึ ษากลุ่ม
พัฒนาสตรีผา้ ไทย จังหวัดอุบลราชธานี [5] กล่าวว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ทเ่ี ป็ นทีต่ ้องการของผูบ้ ริโภค และตัวผลิตภัณฑ์
เองเมื่อมีบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่มาเป็ นหนึ่งในการสนับสนุ นก็ทาให้มผี บู้ ริโภครูจ้ กั มากขึน้ เมื่อมีผู้บริโภครู้จกั และสนใจในตัว
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่แล้วจะเกิดกระบวนการซือ้ ขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกด้วย และจากผลวิจยั คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อผูป้ ระกอบการ หากต้องการให้สนิ ค้าเป็ นทีย่ อมรับ ควรคานึงถึงขัน้ ตอนและกระบวนการ
ผลิตและบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้ตามมาตรฐาน เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อ เข้าสู่ตลาดการค้าเสรี (AEC) ในอนาคต และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จาต้อง
พิจารณาถึงความสามารถในการลดปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้แล้ว
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไป ควรมีก ารต่ อ ยอดในเรื่องการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ท่ีเป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้เศษวัสดุทจ่ี ะกลายเป็ นขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์นนั ้ สามารถย่อยสลายได้ง่าย การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการลดปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้แล้วกลายเป็ นขยะ และการใช้
วัสดุทจ่ี ะนามาผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องไม่มสี ารพิษเหลืออยู่หลังการย่อยสลาย และควรมีต้นทุนทีต่ ่ า ควรศึกษาด้าน
เทคโนโลยีเ พื่อ การละต่ อ การผลิต เพื่อ ที่จ ะได้น ามาเป็ น ส่ ว นประกอบในการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ท างการตลาดของ
ผู้ป ระกอบการ และแข่ ง ขัน เพื่อ เข้า สู่ต ลาดการค้ า เสรี และควรศึก ษาในส่ ว นของผู้ ป ระกอบการ SMEs ใน
ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์เตรียมความพร้อมสูต่ ลาดการค้าเสรี (AEC) ทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย
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5.5 cm.

ฉลุช่องสีเ่ หลีย่ ม
ขนาด 11 x 2.5 cm.
เพื่อแสดงสินค้า
ภายในกล่อง

9 cm.

5.5 cm.
3 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับ
เพื่อติดกาว
ขนาด 17 x 1 cm.

17 cm.

5.5 cm.

5.5 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับ
เพื่อปิ ดฝากล่อง
ขนาด 1 x 5.5 cm.

5.5 cm.

ภาพที่ 2 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ดอกเกลือสาหรับแช่
Concept: เป็ นรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี น้นเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ทัง้ ลายของกล่องทีม่ าจากลายผ้าไหมไทย รูปแบบ
อักษรที่ดงึ ความเป็ นลายไทยออกมาผ่านตราสินค้า ชื่อของสินค้า สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ คาขวัญผลิตภัณฑ์ และ
สถานทีจ่ ดั จาหน่ าย และสีทใ่ี ช้คอื สีน้ าตาล ซึง่ เป็ นสีทแ่ี ทนความหมายของดินทีอ่ ยู่ในนาเกลือ และแสดงถึงความเป็ น
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ โดยตัวกล่องจะเน้นให้ผู้บริโภคเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในกล่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดอกเกลือ
สาหรับแช่นนั ้ มีดอกเกลือทีม่ สี สี นั สดใส เช่น สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว
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คาขวัญของผลิตภัณฑ์เกลือทะเลกังหันทอง มีการใช้
รูปแบบอักษรเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ใช้ลาย Medieval Diamonds ซึ่งเป็ นลายเพชร
ประยุ ก ต์ โดยเพชรนั น้ หมายถึ ง ความบริสุ ท ธิ ์
ดังนัน้ ลาย Medieval Diamonds จึงแสดงถึงความ
บริสทุ ธิของเกลื
อธรรมชาติดุจเพชร
์
นาเอกลักษณ์ของลายไทยมาใช้เป็ นรูปแบบตัวอักษร DRU Thai pra yuk เพื่อสะท้อน
ถึงความอ่อนช้อย ละเอียดประณีต และคงความเป็ นเอกลักษณ์ไทย โดยสีเหลืองทอง
บนตัวอักษรนัน้ ยังแสดงถึงความสว่างไสวดุจแสงเทียน และตราสินค้า Ispa(ไอสปา)
นัน้ ยังแสดงถึงความสะดวกสบาย สามารถทาสปาได้ดว้ ยตนเอง
(ใช้รหัสสี CMYK ดังรูป)

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) มีการนารูปแบบตัวอักษร TH Charmonman แบบตัว
หวัดแกม มาใช้เพื่อแสดงถึงความเป็ นไทยของผลิตภัณฑ์ (ใช้รหัสสี CMYK ดังรูป)
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์
สถานทีจ่ ดั จาหน่ายและสถานทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์
สีน้ าตาล ซึ่งเป็ นสีทแ่ี ทนความหมายของดินที่อยู่
ในนาเกลือ และแสดงถึงความป็ นธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์
(ใช้รหัสสี CMYK ดังรูป)

วันทีผ่ ลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 3 ส่วนประกอบและรายละเอียดของบรรจุภณ
ั ฑ์ (สาหรับทุกรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์)
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5 cm.
ลิน้ กล่องสาหรับพับ
เพื่อติดกาว
ขนาด 7 x 1 cm.

5 cm.

7 cm.

25 cm.

18 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับ
เพื่อติดกาว
ขนาด 18 x 1 cm.

9 cm.

7.5 cm.

5 cm.
5 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับเพื่อปิ ดฝากล่อง
ขนาด 1 x 5 cm.

ภาพที่ 4 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์สบู่เหลวดอกเกลือสมุนไพร
Concept: เป็ นรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี น้นเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ทัง้ ลายของกล่องทีม่ าจากลายผ้าไหมไทย รูปแบบอักษรที่
ดึงความเป็ นลายไทยออกมาผ่ านตราสิน ค้า ชื่อของสิน ค้า สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ค าขวัญ ผลิต ภัณฑ์ และสถานที่จ ัด
จาหน่ าย และสีท่ใี ช้คอื สีน้ าตาล ซึ่งเป็ นสีท่แี ทนความหมายของดินที่อยู่ในนาเกลือ และแสดงถึงความ เป็ นธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์โดยมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้คล้ายกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของโลชันสมุ
่ นไพรบารุงผิว เพื่อส่ งเสริมการขาย (เน้นการ
ขายแบบแพ็คคู่)
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5 cm.
ลิน้ กล่องสาหรับพับ
เพื่อติดกาว
ขนาด 7 x 1 cm.

5 cm.

7 cm.

25 cm.
18 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับ
เพื่อติดกาว
ขนาด 18 x 1 cm.

9 cm.

7.5 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับเพื่อปิ ดฝากล่อง
ขนาด 1 x 5 cm.

5 cm.
5 cm.

ภาพที่ 5 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์โลชันสมุ
่ นไพรบารุงผิว
Concept: เป็ นรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี น้นเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ทัง้ ลายของกล่องที่มาจากลายผ้าไหมไทย รูปแบบ
อักษรที่ดึงความเป็ นลายไทยออกมาผ่านตราสินค้า ชื่อของสินค้า สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ คาขวัญผลิตภัณฑ์ และ
สถานทีจ่ ดั จาหน่ าย และสีทใ่ี ช้คอื สีน้ าตาล ซึง่ เป็ นสีทแ่ี ทนความหมายของดินทีอ่ ยู่ในนาเกลือ และแสดงถึงความ เป็ น
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์โดยมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้คล้ายกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของสบู่เหลวดอกเกลือสมุนไพร เพื่อ
ส่งเสริมการขาย (เน้นการขายแบบแพ็คคู่)
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ลิน้ กล่องสาหรับพับเพื่อปิ ดฝากล่อง
ขนาด 1 x 5.55.5
cm.cm.
5.5 cm.
3 cm.

11.5 cm.

5.5 cm.

ฉลุตราสินค้า (Ispa)
เพื่อแสดงสินค้าภายใน
กล่อง

9 cm.

ลิน้ กล่องสาหรับพับเพื่อติดกาว
ขนาด 11.5 x 1 cm.

5.5 cm.

ภาพที่ 6 รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ดอกเกลือบริสทุ ธิ ์
Concept: เป็ นรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี น้นเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ทัง้ ลายของกล่องทีม่ าจากลายผ้าไหมไทย รูปแบบ
อักษรทีด่ งึ ความเป็ นลายไทยออกมาผ่านตราสินค้า ชื่อของสินค้า สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ คาขวัญผลิตภัณฑ์ และ
สถานทีจ่ ดั จาหน่าย และสีทใ่ี ช้คอื สีน้าตาล ซึง่ เป็ นสีทแ่ี ทนความหมายของดินทีอ่ ยู่ในนาเกลือ และแสดงถึงความเป็ น
ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์โดยตัวกล่องจะเน้นให้ผบู้ ริโภคเห็นดอกเกลือสีขาวบริสทุ ธิที์ อ่ ยู่ดา้ นในกล่อง
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การตัดสิ นใจใช้น้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชที่ใช้แล้วของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Agriculturist’s Decision on the use of Biodiesel from used vegetable oil in Nong
kaew Sub-district, Hang dong District, Chiang Mai Province
อรพินท์ สุวรรณรักษ์1* รัฐนันท์ พงศ์วริ ทิ ธิ ์ธร1 นิรมล อุตมอ่าง1 และศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล1
Orapin Suvarnaraksha1*, Rathanan Pongwiritthorn1, Niramol Utom-ang1
and Srisuwan Naruenartwongsakul1
บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษาการตัดสินใจใช้น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ของ
เกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามถามผู้
ทีเ่ ป็ นเกษตรกร ในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 286 ราย และข้อมูลจากหนังสือ วารสาร
บทความ รายงานการวิจยั และสถิตติ ่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน
ได้แก่ 1) ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลเกีย่ วกับความรูใ้ นเรื่องน้ ามันไบโอดีเซล 3) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้น้ามันไบโอดีเซล 4) ข้อมูลเกีย่ วกับปญั หาทีพ่ บจากการใช้น้ ามันไบโอดีเซล 5) ข้อมูลทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้น้ามันไบโอดีเซลของเกษตรกร ซึง่ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 42-49 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากทีส่ ุด
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 3,001-6,000 บาท สาหรับข้อมูลเกีย่ วกับความรูข้ องผูต้ อบแบบสอบถามในเรื่องน้ ามันไบโอ
ดีเซล พบว่า ผู้ใช้น้ ามันไบโอดีเซลได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ มากที่สุด ความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซล พบว่าประเด็นที่ผตู้ อบแบบสอบถามมีความรู้มากที่สุด คือ น้ ามันไบโอดีเซลเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม และผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดทราบว่าน้ ามันไบโอดีเซลเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี รี าคาถูกกว่าน้ ามันดีเซล
ธรรมดา ส่วนพฤติกรรมในการใช้น้ามันไบโอดีเซล พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกใช้น้ ามันไบโอดีเซลเพราะ
อยากทดลองและราคาน้ ามันไบโอดีเซลมีราคาถูกกว่าดีเซลธรรมดา และผู้ตอบแบบสอบถามเติมน้ ามันไบโอดีเซลที่สถานี
บริการชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด ส่วนใหญ่ตดั สินใจซือ้ น้ ามันไบโอดีเซลด้วยตนเอง และมีความถี่ในการใช้น้ ามันไบโอดีเซล
3-4 ครัง้ ต่อเดือน ปญั หาที่มคี วามสาคัญมากทีส่ ุด ได้แก่ ราคาน้ ามันไบโอดีเซลต่ ากว่าน้ ามันดีเซลธรรมดาไม่มาก และรัฐ
ไม่ ได้มีการสนับสนุ นอย่างจริงจัง และป จั จัยส่วนประสมทางการตลาดต่ อการใช้น้ ามันไบโอดีเซลพบว่ า ทุกป จั จัยมี
ความสาคัญในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ปจั จัยด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 และปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98
นอกจากนี้ยงั พบว่า ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมของเกษตรกรต่อการใช้น้ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้วอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P0.05)
คาสาคัญ ไบโอดีเซล พลังงานทดแทน โลกสีเขียว เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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Abstract
Agriculturist’s decision on the use of biodiesel from used vegrtable oil in Nong Kaew sub-district,
Hang Dog District, Chiang Mai Province was studied using questionnaire which were collected from 286
farmers in Nong Kaew sub-district. The data were analyzed using descriptive statistics. It could be divided
into 5 sections: 1) general demographic data of agriculturist, 2) biodiesel knowledge, 3) factors affecting the
decision on the use of biodesel from used vegetable oil 4) problem from the use of biodiesel and 5)
relationship between the general demographic data and agriculturists’s behavior The investigation of
information revealed that most respondents were male with age range between 42-49 years old, elementary
education and average income of 3,001-6,000 baht/month. Most respondents knew the information about
biodiesel from television. Knowledge of the respondents before using biodiesel revealed that the two highestrated issues were biodiesel help protecting the environment and the price of biodiesel was cheaper than
regular diesel. From the data of agriculturist’ behavior on the use of biodiesel, it showed that the respondents
used biodiesel because they wanted to try and biodiesel was cheaper than regular diesel. The majority of
respondents purchased biodiesel from community service station. Most of the respondents decided to use
biodiesel by themselves and their refilling frequency was 3-4 times per month. The respondents indicated that
the most two important problems occurred from using biodiesel were the price of biodiesel not far from the
regular diesel and government did not support pragmatically. The study of marketing mix factors revealed
that all factors were rated at high level as the following: price (average score of 4.33), place (4.22),
promotion (4.21) and product (3.98), respectively. Additionally, the behavior data also indicated that the
general demographic data namely sex, age, education level and salary, significantly affected the
agriculturists’ behavior.
Key words: biodiesel, Alternative Energy, Green World, Environmentally friendly

บทนา
จากสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่กลางปี 2547 ทาให้ทวโลกต้
ั่
อง
เผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศในการนาเข้าน้ ามัน ประกอบกับการ
ใช้น้ ามันของประเทศโดยเฉพาะน้ ามันดีเซลมีอตั ราเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีนโนยาบทีจ่ ะลดการพึ่งพาการ
นาเข้าน้ ามันและใช้พลังงานทดแทนน้ ามันเพิม่ มากขึน้ [5] (กระทรวงพลังงาน, 2550. ออนไลน์) จังหวัดเชียงใหม่โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ได้ศกึ ษาการนาน้ ามันพืชใช้แล้วมาผลิต น้ ามันไบโอดีเซลเพื่อนทดแทนน้ ามันดีเซล และขยายผลสู่ชุมชนเพื่อ
เผยแพร่เทคนิค ขัน้ ตอน วิธกี าร และแนวทางการสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลใช้ในชุมชนของตนเอง ซึง่ ได้รบั ความสนใจ
เป็ นอย่างมากจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนทัวไปเข้
่
าร่วมโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง[2]
(สถาบันวิจยั และพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. ออนไลน์) จากการส่งเสริมการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล
ดังกล่าวทาให้ชุมชนและผูป้ ระกอบการบางรายสนใจผลิตออกมาเป็ นน้ ามันทีช่ ุมชนสามารถใช้และจาหน่ ายได้จริง จึงมี
การรวมตัวจัดตัง้ กลุ่มผลิต น้ ามันไบโอดีเซลโดยใช้น้ ามันพืชหรือน้ ามันสัตว์ท่ใี ช้แล้วขึน้ กลุ่มไบโอดีเซลของกลุ่มแม่บ้าน
ตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นกลุ่มต้นแบบแรกทีม่ กี ารจัดตัง้ มีสมาชิกทัง้ หมด 167 คน มีลกั ษณะการ
ดาเนินงานแบบสหกรณ์ได้รบั การสนับสนุนเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลและระดมเงินทุนจากสมาชิกกลุ่มโดยจะ
ผลิตและจาหน่ ายให้กบั สมาชิกในกลุ่มก่อนหลังจากนัน้ หากมีปริมาณน้ ามันมากเกินความต้องการจึงจัดจาหน่ ายให้กบั
ชุมชนใกล้เคียงซึง่ ถือว่าการดาเนินการของกลุ่มต้นแบบประสบความสาเร็จ การจัดตัง้ สถานีบริการน้ ามันดังกล่าวสร้าง
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ความสาเร็จให้ชุมชนและผู้ผลิตเป็ นอย่างดี แต่ปญั หาที่ชุมชนและผู้ผลิตพบคือ ผลิตภัณฑ์ยงั มีคุณภาพไม่ดกี บั ตาม
ความต้องการของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ปริมาณน้ามันทีม่ ใี ห้บริการก็มปี ริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ และในส่วนการ
ั หาคือ พนัก งานยัง ขาดความช านาญ อีก ทัง้ ยัง มีร าคาไม่ แ ตกต่ า งกับ ราคาน้ า มัน ไบโอดีเ ซลตาม
บริก ารก็ย ัง มีป ญ
ท้องตลาด [3] (จากการสัมภาษณ์, ตุลาคม. 2553)
ดังนัน้ การศึกษาการตัดสินใจใช้น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้วของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นชุมชนต้นแบบในเรื่องการผลิตไบโอดีเซลขึน้ ใช้เองในชุมชน เพื่อให้ทราบถึงการ
ตัดสินใช้น้ามันไบโอดีเซล และสิง่ ทีเ่ กษตรกรต้องการ ตลอดจนปญั หาทีเ่ กษตรกรได้พบจากการใช้น้ ามันไบโอดีเซล อีก
ทัง้ ยังเป็ นการใช้ทรัพยากรน้ามันอย่างคุม้ ค่า เนื่องจากน้ามันทีน่ ามาทาเป็ นวัตถุดบิ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ส่วนใหญ่ได้มาจาก
อุตสาหกรรมของทอดต่ างๆ ซึ่งเป็ นการนาน้ ามันที่เหลือจากการใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์ อย่างคุ้มค่าเป็ นการ
ส่งเสริมและอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และช่วยลดปญั หาเรื่องขยะและมลพิษทางน้ า และเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ชุมชนอื่นที่
ต้องการจัดตัง้ ในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้น้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชทีใ่ ช้แล้วของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดขอบเขต วิธกี ารศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้ผล
การศึกษาทีไ่ ด้มคี วามถูกต้องและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้ อหา
การศึกษาการตัดสินใจใช้น้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชทีใ่ ช้แล้วของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหาง
ดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ข อบเขตศึ ก ษาป จั จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ น้ ามั น ไบโอดี เ ซลโ ดย ใ ช ้ท ฤ ษ ฎี
(6Ws,1H)พฤติกรรมผู้บริโภค และปจั จัยส่วนส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงการศึกษาปญั หาและข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรทีม่ ตี ่อการใช้น้ามันไบโอดีเซล

ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื เกษตรกรทีใ่ ช้น้ ามันไบโอดีเซลทีผ่ ลิตจากน้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้ว ในตาบลหนอง
แก๋วอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซง่ึ มีจานวนหมู่บ้าน9 หมู่บา้ นได้แก่บา้ นละโว้ บ้านสันปูเลย บ้านเหมืองง่า บ้านบวก
บ้านร้องแหย่ง บ้านยัง้ ปวน บ้านสันทราย บ้านหนองแก๋วและบ้านสันทรายพัฒนามีจานวน 639 ครัวเรือน (ประชากรตามข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์อาเภอหางดงปี 2551)

ขนาดตัวอย่างและวิ ธีการคัดเลือกตัวอย่าง
การศึกษาการตัดสินใจใช้น้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้วของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วจิ ยั เชิงสารวจ(Survey
Research Method) และวิธกี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผู้วจิ ยั ได้กาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียดในเรื่องการกาหนดประชากรการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทาและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ดังนี้
ขนาดของตัวอย่างทีค่ านวณได้เท่ากับ 247 ตัวอย่าง และใช้วธิ กี ารคัดเลือกตัวอย่างแบบโควตาตาม
พื้นที่ (Quota Sampling) โดยแบ่งจานวนแบบสอบถามตามหมู่บ้าน และเพื่อป้อ งกันความผิดพลาดจากการตอบ
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แบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ จึงได้ทาการสารองแบบสอบถามเพิม่ อีก 39 ชุดรวมแบบสอบถามทัง้ สิน้ 286 ชุดโดยใช้
วิธสี มุ่ สะดวก (Simple Random Sampling)

วิ ธีการศึกษา
การเก็บรวมรวมข้อมูล
1) ข้อ มูล ปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้การเก็บ ข้อ มูลโดยใช้แ บบสอบถามจากเกษตรกรที่ใ ช้
น้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชทีใ่ ช้แล้ว ในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่จานวน 286 ราย
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ รายงาน
การวิจยั ข้อมูลจากหน่วยงานราชการต่างๆ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (DemographicData) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และที่อยู่อาศัยของผู้ตอบ แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับความรูใ้ นเรื่องน้ามันไบโอดีเซล
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับป จั จัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจใช้น้ ามันไบโอดีเซลโดยจะศึกษา
พฤติกรรมเกษตรกร และปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจใช้น้ามันไบ-โอดีเซล
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปญั หาทีพ่ บจากการใช้น้ามันไบโอดีเซล

การทดสอบความเที่ยงตรง/เชื่อมัน่
1. ความเทีย่ งตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ เสนอทีป่ รึกษาการค้นคว้าแบบ
อิสระเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง เที่ย งตรงเชิงเนื้อหาของค าถามในแต่ ละข้อ ว่า ตรงตามจุด มุ่งหมายของ
การศึกษาครัง้ นี้หรือไม่ หลังจากนัน้ ก็นามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อดาเนินการในขัน้ ต่อไป
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้ศกึ ษาจะหาความเชื่อมันโดยน
่
าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบทีม่ อี าชีพเกษตรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 286 ราย โดยการวิเคราะห์
หาความเชื่อมันเป็
่ นรายข้อ โดยวิเคราะห์การหาความสอดคล้องภายใน (internal consistency method) โดยใช้สตู รของ
Pearson product moment correlation coefficient และหาความเชื่อมันรวมของการตั
่
ดสินใจใช้น้ ามันไบโอดีเซลจาก
น้ ามันพืชที่ใช้แล้วของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยรวมเท่ากับ 0.95 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมันในระดั
่
บสูง สามารถนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อ มูลที่ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะนามาวิเ คราะห์โ ดยใช้สถิต ิเ ชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึง่ เป็ นวิธกี ารทางสถิตทิ จ่ี ะช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะของกลุ่มต่างๆ ทีต่ อ้ งการศึกษาในตัวแปรต่างๆ การหา
จานวนร้อยละ การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)

สถานที่ใช้ในการดาเนิ นงานวิ จยั และรวบรวมข้อมูล
สถานที่ผลิตไบโอดีเ ซลจากน้ ามันที่ใช้แ ล้วกลุ่มไบโอดีเซลแม่บ้านต าบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ระยะเวลาในการศึกษา
พฤษภาคม 2555 ถึง เดือนตุลาคม 2555
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 286 ครัวเรือนทีเ่ ป็ นเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จาก 9 หมู่บา้ น ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุอยู่ระหว่าง 42-49 ปี ร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ อายุ 34-41 ปี ร้อยละ
23.08 และไม่พบผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ ชี ่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี และช่วงอายุมากกว่า 57 ปี โดยทีม่ รี ะดับการศึกษา
สูงสุดคือ ระดับประถมศึกษาร้อยละ 53.56 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 25.20 โดยทีม่ รี ายรับเฉลีย่ ต่อเดือน
ที่ 3,000 – 6,000 บาท มากทีส่ ดุ ร้อยละ 50.35 รองลงมาคือ รายรับต่ากว่า 3,000 บาท ร้อยละ 27.62
2. ความรูใ้ นเรือ่ งน้ามันไบโอดีเซล
ส่วนใหญ่รบั ทราบข่าวสารเกีย่ วกับน้ามันไบโอดีเซลจากโทรทัศน์มากทีส่ ุดร้อยละ 47.2 รอง ลงมาคือวิทยุรอ้ ย
ละ 30.07 ทัง้ หมดทราบว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทช่ี ่วยสิง่ แวดล้อม และมีราคาถูกกว่าน้ ามันดีเซลธรรมดา ส่วนใหญ่ทราบว่ามี
สถานีบริการน้ามันไบโอดีเซลในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทราบว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถใช้
ทดแทนน้ ามันดีเซลธรรมดาได้รอ้ ยละ 92.66 ทราบว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทช่ี ่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลิตผลทาง
การเกษตรซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีน่ ามาใช้ในการผลิตได้ในราคาทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 89.51 ส่วนใหญ่เคยได้ยนิ ข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับ
น้ ามันไบโอดีเซลจากสื่อต่างๆ ก่อนทีจ่ ะใช้เป็ นครัง้ แรกร้อยละ 69.93 ทราบว่าควรจะต้องมีการเพิม่ อุปกรณ์บางชนิด
เช่น ตัวอุ่นน้ ามันก่อนการเติมร้อยละ 24.48 ทราบว่าควรจะต้องมีการเปลีย่ นถ่ายน้ ามันดีเซลธรรมดาเดิมทิง้ ก่อนทีจ่ ะ
เปลีย่ นมาใช้ร้อยละ 19.58 ทราบว่ามีราคาขายที่แน่ นอนไม่เปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ ตามอัตราแลกเปลีย่ นเหมือนน้ ามัน
ดีเซลธรรมดาร้อยละ 19.58 ทราบว่าเมื่อใช้แล้วจะไม่มเี ขม่าควันดาหรือกลิน่ เหม็นเหมือนน้ ามันดีเซลธรรมดาร้อยละ
17.48 และทราบว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามสามารถในการประหยัดพลังงานเพราะสามารถใช้ได้นานกว่าน้ ามันดี เซล
ธรรมดาในปริมาณทีเ่ ท่ากันร้อยละ 11.18 ตามลาดับ ส่วนประเด็นทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามตอบไม่ทราบมากทีส่ ุดคือเป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่มี ีความสามารถในการประหยัดพลังงานเพราะสามารถใช้ได้นานกว่าน้ ามันดีเซลธรรมดาในปริมาณที่
เท่ากันร้อยละ 88.81
3. พฤติ กรรมในการใช้น้ามันไบโอดีเซล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามถีใ่ นการใช้ 3-4 ครัง้ ต่อเดือนร้อยละ 41.61 รองลงมาคือ น้อยกว่า 2 ครัง้
ต่อเดือนร้อยละ 27.27 ส่วนใหญ่ใช้มาเป็ นระยะเวลา 1-6 เดือนร้อยละ 39.17 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 เดือนร้อยละ
26.22 มีค่าใช้จ่ายในการซือ้ ต่อคนต่อครัง้ ที่ ต่ากว่า 200 บาท ร้อยละ 55.59 รองลงมาคือ 201-600 บาท ร้อยละ 34.61
มากกว่า 600 บาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เติมรถกระบะร้อยละ 34.27 รองลงมาคือ รถอีแต๋นและรถไถร้อยละ 33.92
ั ่ อยละ 22.02 สาเหตุทใ่ี ช้เพราะอยากทดลองร้อยละ 43.01 รองลงมาคือราคาถูกร้อยละ
เครื่องสูบน้ าและเครื่องปนไฟร้
22.72 ส่วนใหญ่ตดั สินใจเองร้อยละ 70.63 รองลงมาคือ ครอบครัวร้อยละ 10.14 ส่วนใหญ่มรี ะดับความเข้าใจและรูจ้ กั
วิธกี ารใช้อยู่ในระดับน้อยร้อยละ 43.01 รองลงมาคือระดับดีรอ้ ยละ 32.87 ระดับดีมาก โดยเติมในช่วงเวลาก่อนไป
ทางานร้อยละ 58.40 และช่วงเวลาระหว่างวันร้อยละ 41.60 ให้ความพอใจกับราคาถูกมากทีส่ ุดเป็ นลาดับแรกร้อยละ
51.39 รองลงมาคือต้องการคุณภาพดีจากร้อยละ 22.38 ส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมส่งเสริมการขายทีช่ อบคือส่วนลดราคา
ร้อยละ 75.90 รองลงมาคือ ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าประจาร้อยละ 19.20 มีการแนะนาบุคคลอื่นให้เลือกใช้รอ้ ยละ
89.16 รองลงมาคือไม่แนะนาคิดเป็ นร้อยละ 7.34 ตามลาดับ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อน้ามันไบโอดีเซล
ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนนี้เป็ นการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังมีรายละเอียดดังนี้ ให้ระดับความสาคัญของปจั จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98 โดยปจั จัยย่อยทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ
มากได้แก่ อัตราการสิน้ เปลืองในการใช้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.46 ความเชื่อมันของผู
่
ผ้ ลิตมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.15 มีการ

1129

ปรับแต่งเครื่องยนต์ก่อนใช้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.01 และสีของมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74 ส่วนปจั จัยทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ กลิน่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.18
ระดับความสาคัญของปจั จัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ 4.33 โดยปจั จัยย่อยทีผ่ ู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ราคาใกล้เคียงกับราคาน้ ามันดีเซลธรรมดา มีค่าเฉลีย่ 4.87 ราคา
ของถูกกว่าน้ามันดีเซลธรรมดา มีค่าเฉลีย่ 4.80 และในระดับปานกลาง ได้แก่ การสนับสนุนด้านราคาจากกองทุนน้ามัน
มีค่าเฉลีย่ 3.32 ส่วนความสาคัญของปจั จัยด้านการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 4.29 โดยปจั จัยย่อย
ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่จานวนสถานีบริการมีค่าเฉลีย่ 4.60 และปจั จัยย่อยทีผ่ ตู้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ สถานีบริการตัง้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ หมาะสมมีค่าเฉลีย่ 3.98
ความสาคัญของปจั จัยด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21โดยปจั จัยย่อยที่
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 การให้ขอ้ มูลคุณสมบัตขิ องมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66 ปจั จัยย่อยทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ
มาก ได้แก่ การมีช่างทีม่ คี วามรูค้ อยให้คาแนะนา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 ป้ายโฆษณาในสถานีบริการมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.88 และปจั จัยย่อยทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับปานกลาง คือ ตัง้ ชมรมผู้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกีย่ วกับมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.44
5. ปัญหาที่พบจากการใช้น้ามันไบโอดีเซล
ความสาคัญของปญั หา ทีเ่ กิดจากการใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีย่ 3.99 ปญั หาทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญในระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ราคาต่ากว่าน้ามันดีเซลธรรมดาไม่มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.87 และรัฐไม่ได้มกี าร
สนับสนุนอย่างจริงจังมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.64 ส่วนระดับความสาคัญในระดับมากได้แก่ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับไม่
เพียงพอมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 มีปญั หากับเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์เดินสะดุดมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.18 ขาดช่างทีม่ ี
ความรูค้ อยให้คาแนะนาในเรื่องการใช้มคี ่าเฉลีย่ 3.94 การโฆษณาไม่น่าสนใจมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.89 มีจานวนสถานี
บริการทีข่ ายน้อยมีค่าเฉลีเ่ ท่ากับ 3.57 คุณภาพน้ ามันไม่ได้มาตรฐานมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.51 และระดับความสาคัญใน
ระดับปานกลางได้แก่ ไอเสียมีคราบเขม่าหรือควันดามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.67 และระดับความสาคัญในระดับน้อยได้แก่
อัตราการสิน้ เปลืองของสูงกว่าน้ามันดีเซลธรรมดามีค่าเฉลีย่ 2.42

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ในการศึกษาการตัดสินใจใช้น้ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้วของเกษตรกรใน ตาบลหนองแก๋ว อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ ของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถอธิบายได้ว่า ส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยรักษาสิง่ แวดล้อม เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี รี าคาถูกกว่าน้ ามันดีเซลธรรมดา และรูว้ ่ามีสถานีบริการใน
ตาบลหนองแก๋ว อาเภอหาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นน้ ามันทีช่ ุมชนผลิตเอง ทีส่ ามารถใช้ทดแทนน้ ามันดีเซลธรรมดาได้
และเป็ นผลิตภัณฑ์ทช่ี ่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลิตผลทางการเกษตรซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีน่ ามาใช้ในการผลิตได้ใน
ราคาทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) ได้ศกึ ษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคต่อน้ ามันไบ
โอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าเกษตรกรรู้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลิตผลทาง
การเกษตรซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีน่ ามาใช้ในการผลิตได้ในราคาทีส่ งู ขึน้
ส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบไม่ทราบ มากที่สุด คือ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีค วามสามารถในการประหยัด
พลังงานเพราะสามารถใช้ได้นานกว่าน้ ามันดีเซลธรรมดาในปริมาณที่เท่ากัน จานวน 254 ราย คิดเป็ นร้อยละ 88.81
และรองลงมาคือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่า เมื่อใช้แล้วจะไม่มเี ขม่าควันดาหรือกลิน่ เหม็นเหมือนน้ ามัน
ดีเซลธรรมดา คิดเป็ นร้อยละ 82.52
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2. พฤติ กรรมผูบ้ ริโภค
1) ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้น้ามันไบโอดีเซลของชุมชนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง
42-49 ปี ส่ว นมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีรายได้ต่อเดือน 3,000-6,000 บาท ซึ่งไม่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
ของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 20-40 ปี สาเร็จ
การศึกษาสูงสุด หรือกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 5,001-15,000 บาท
2) ผูบ้ ริโภคซื้ออะไร
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซล ทีผ่ ลิตเองในชุมชนเพราะมี
ราคาถูก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) และธีระชัย วาสนาสมสกลุ (2545) ทีพ่ บว่า
ราคามีผลต่อการซือ้ น้ามันไบโอดีเซลของผูต้ อบแบบสอบถาม
3) ทาไมผูบ้ ริโภคจึงซื้อ
จากการศึกษาพบว่า เหตุผลทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์เพราะอยากทดลองและมีราคาถูกกว่าน้ามันดีเซลธรรมดา จึง
ตัดสินใจเลือกใช้น้ามันด้วยตัวเอง ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การเลือ กใช้ข องผู้ บ ริโ ภคในอ าเภอเมือ งเชีย งใหม่ โดยพบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เนื่องจากได้รบั คาแนะนาจากเพื่อน ญาติ คนรูจ้ กั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเครื่องยนต์
4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจซื้อ
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมัย
เรืองเดช (2549) ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ กรณีศกึ ษากลุ่มลูกค้าในเขตจังหวัด
สระบุรี โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเติมน้ามันไบโอดีเซลด้วยตนเอง
5) ผูบ้ ริโภคซื้อเมื่อใด
จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการใช้ 3-4 ครัง้ ต่อเดือน ส่วนใหญ่จะเติมในช่วงเวลา ก่อนไป
ทางาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยส่วนผสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้น้ามันไบโอดีเซลของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่า ช่วงเวลาทีเ่ ติมน้ ามัน
คือหลังเลิกงาน หรือในช่วงเย็น
6) ผูบ้ ริโภคซื้อที่ไหน
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเติมน้ ามันไบโอดีเซล ที่สถานีบริการชุมชน ตาบลหนองแก๋ว
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะสะดวก ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์
(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้น้ ามันไบโอดีเซลของผูบ้ ริโภคในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเติมทัง้ สถานีบริการ ปตท.และบางจาก ตามความสะดวก
7) ผูบ้ ริโภคซื้ออย่างไร
จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเติมน้ ามันไบโอดีเซล 3-4 ครัง้ ต่อเดือน จานวนเงินทีใ่ ช้จ่ายใน
การเติมน้ ามันแต่ละครัง้ ต่ ากว่า 200 บาท ซึง่ สอดคล้องและใกล้เคียงกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552)
ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้น้ ามันไบโอดีเซลของผูบ้ ริโภคในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยพบว่า ความถีใ่ นการเติมน้ามันคือมากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน
3. แนวคิ ดส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้น้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชที่ใช้แล้ว
ของเกษตรกรในตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษา พบว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ท่มี ผี ลต่อการเลือกใช้น้ ามันไบ-โอดีเซลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม มากทีส่ ดุ คือ อัตราการสิน้ เปลืองในการใช้น้ ามันไบโอดีเซลน้อยกว่าน้ ามันดีเซลธรรมดา ซึง่ สอดคล้อง
1131

กับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) ทีพ่ บว่า ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์มผี ลต่อการเลือกใช้ของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ อัตราการสิน้ เปลืองในการใช้น้อยกว่าน้ามันดีเซลธรรมดา แต่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระชัย
วาสนาสมสกุล (2545) ทีพ่ บว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้มากทีส่ ดุ คือคุณภาพของน้ามันไบโอดีเซล
ปจั จัยด้านราคา จากการศึกษา พบว่า ปจั จัยด้านราคาทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ุด
คือ ราคาใกล้เคียงกับราคาน้ามันดีเซลธรรมดา และราคาของถูกกว่าน้ามันดีเซลธรรมดา ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) ทีพ่ บว่า ปจั จัยด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้ของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ คือ ราคาถูก
กว่าน้ ามันดีเซลธรรมดา และยังสอดคล้องกับ ธีระชัย วาสนาสมสกลุ (2545) และวราภรณ์ รอดโพธิทอง
์ (2551) ทีใ่ ห้
ความสาคัญในเรื่องราคาทีถ่ ูกกว่าน้ามันดีเซลมากทีส่ ดุ
ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย จากการศึกษา พบว่า ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ ายทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม มากที่สุดคือ จานวนสถานีบริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ ( 2552) ที่
พบว่าปจั จัยด้านการจัดจาหน่ายทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ุดคือ ความมีช่อื เสียงของตัวแทน
จาหน่าย และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกลุ (2545) ทีพ่ บว่าปจั จัยด้านการจัดจาหน่ ายทีม่ ผี ล
ต่อการเลือกใช้ของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ คือ การมีอู่ ซ่อมรถ ปะยาง และล้างรถภายในสถานีบริการ
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้
ของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ คือ การโฆษณาผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การให้ขอ้ มูลคุณสมบัตขิ องน้ามันไบ
โอดีเซล ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวัฒน์ ชัยเรืองวิทย์ (2552) ทีพ่ บว่า ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
การเลือกใช้มากที่สุดคือ การลดราคา เนื่องจากการเติมน้ ามันด้วยตัวเอง และการโฆษณาผ่านสื่อต่ างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระชัย วาสนาสมสกลุ (2545) ทีพ่ บว่าปจั จัยด้านการส่งเสริมทีม่ ผี ลต่อการ
เลือกใช้มากทีส่ ดุ คือการส่งเสริมการขายด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การแจกของแถม คูปอง
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พฤติ กรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์
สวนจิ ตรลดาของผูบ้ ริ โภคในเขตปทุมธานี
Behavior and Factors Affecting the Consumption on Dairy Products from
The Royal Chitralada Projects in Pathumthani
สิรชิ ยั ดีเลิศ1* ชนนิกานต์ สุทธยากรณ์2 และนัสวี พินิจนาม2
Sirichai Deelers1*,Chonnikarn Sutthayakorn2 and Nussavee Pinijnam2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจั จัยในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ของผู้บริโภคในเขตปทุ มธานี มีว ัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมและป จั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และเพื่อเปรียบเทียบปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กับผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่ม ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้กลุ่มตัวอย่างจากผูบ้ ริโภคนมพร้อมดื่มในเขตปทุมธานี จานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.3อายุ 15-20 ปี ร้อยละ 41.3 สถานภาพโสด
ร้อยละ 83.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 55.3 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือ นต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000 บาท
ร้อยละ 58.8 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่รจู้ กั นมโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา ร้อยละ 87.8 เคยบริโภคนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาร้อยละ 68.8 นมพร้อมดื่มอื่นๆที่
บริโภคส่วนใหญ่คอื โฟรโมสต์ ร้อยละ 86.8 วัตถุประสงค์ทซ่ี อ้ื นมพร้อมดื่มคือ ดื่มเอง ร้อยละ 73.8 รสชาติทบ่ี ริโภคเป็ น
ประจาคือ รสจืด ร้อยละ 43.8 ความถี่ในการซื้อคือ สัปดาห์ละ 4-5 ครัง้ หรือมากกว่า ร้อยละ 32.3 โดยซือ้ จากร้าน
สะดวกซือ้ 7-11 ร้อยละ 56.8 จานวนเงินเฉลีย่ ในการซือ้ ต่อครัง้ คือ ไม่เกิน 50 บาท ร้อยละ 47 บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เลือกซื้อคือ บิดา มารดา ร้อยละ49.8 และสื่อประเภทที่จูงใจคือ โทรทัศน์ ร้อยละ 86.3 ป จั จัย ส่ว นประสมทาง
การตลาดมีค วามสาคัญ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (mean = 3.65,S.D. = 0.87) เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า นพบว่า
ด้านส่งเสริม การตลาด และด้านส่งเสริมการตลาดมีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ปจั จัย ที่ม ีค่า เฉลี่ย มากที่สุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (mean = 3.96,S.D.=0.67) รองลงมาคือ ด้านราคา (mean = 3.71,S.D.= 0.86) ด้านส่งเสริม
การตลาด (mean = 3.48,S.D.= 1.03) ตามลาดับ และ ป จั จัย ที่ม ีค่า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุด คือ ด้า นช่อ งทางการจัด
จาหน่ าย (mean = 3.45,S.D.=0.93) จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปจั จัยด้านระดับการศึกษาและด้านอาชีพมี
การบริโภคนมพร้อมดื่มที่แตกต่ างกัน จากการเปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มในโครงการส่ ว นพระองค์ ส วน จิ ต รลดา กั บ ผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ ม พบว่ า ป จั จัย
ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ยและด้า นการส่ ง เสริม การตลาด มีค วามแตกต่ า งกัน
คาสาคัญ: ปจั จัยส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจ นมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
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Abstract.
A Comparative study of factors in the decision to purchase a dairy project with the Royal
Chitralada and Dairy Products inPathumThani. The purpose is to study the behavior and the
marketing mix to deliver to effect on the decision to buy the Royal Chitralada Dairy Project. To
compare the marketing mix that resulted in the purchase The Royal Chitralada Dairy Products and
DairyProducts. In this study a sample of consumers drinking milk in 400 locations.
The results showed that, Most consumers were female, aged 15-20 years (63.3%) ,single
(41.3%) ,students(83.0%) and The average monthly income is less than or equal to 58.8 percent of
10,000.(55.3%)Consumption of dairy products and drinking habits of consumers found that most
consumers. recognize, milk of the Royal Chitralada(87.8%) And milk of Chitralada(68.8%), and other
brand is Foremost (86.8%)The objectives for drinking milk were to drink(73.8%)The taste which was
most mostfrequest bought was bland (43.8%) The purchase frequency is 4-5 times per week
(32.3%)more than a place to buy from 7-11 super market 56.8 percent of the average amount of the
purchase is less than 50 baht per person (47%) The influence is the parents (49.8%)and the
television media to attract (86.3%).marketing mix is an important factor in overall level (mean = 3.65)
considering it was also found that The marketing and promotion are important in the medium. Factors
influencing the most Products (mean = 3.96, SD. = 0.67), followed by price (mean = 3.71, SD. = 0.86)
and promotion (mean = 3.48, SD. = 1.03), respectively. The average minimum distribution (mean =
3.45, SD. = 0.93) to test the hypothesis. It was found that the level of education and occupation
affected different drinking behavior.ForA comparison of the marketing mix factors affecting the
selection of projects for The Royal Chitralada dairy products, and dairy product. Was of in the price
factor. The channels and the Promotion were different.
key words: Marketing mix, Royal Chitralada dairy project

บทนา
ในปจั จุบนั เป็ นยุคที่มกี ารรณรงค์เรื่องสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ทัง้ การออกกาลังกายและ
การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ท ั ง้ กลุ่ ม เด็ ก วั ย รุ่ น วั ย ทางาน และวั ย สู ง อายุ ทาให้
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสาคั ญ ในการดูแลสุขภาพด้วยวิธตี ่างๆมากขึน้ นมคือแหล่งอาหารที่ดที ส่ี ุดเพราะอุดมไปด้วยแร่
ธาตุต่างๆ ทีร่ ่างกายต้องการมากมาย เช่น แคลเชีย่ ม และฟอสฟอรัสซึง่ มีความสาคัญอย่างมากในการเสริมสร้างกระดูก
และฟนั ให้แข็งแรง ช่วยไม่ให้ความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติ นอกจากนี้นมยังให้ความสดชื่นไม่แตกต่างจากการดื่มน้ า
เพราะการดื่มนมเพียงหนึ่ง หรือสองแก้วจะช่วยทาให้ร่างกายรูส้ กึ สดชื่น เรียกได้ว่าเป็ นเครื่องดื่มสุขภาพสาหรับทุกวัย
อยากมีสขุ ภาพดีควรดื่มนมเป็ นประจา [4]
อุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มของไทยเป็ นการผลิต และจาหน่ ายภายในประเทศเป็ น หลัก โดยมากกว่า ร้อ ย
ละ 80 เป็ น การผลิต นมสดพาสเจอร์ไ รซ์ นอกจากนั น้ เป็ น การผลิต นมยูเ อชที และนมสเตอริไ รซ์ใ นป จั จุบ นั
ผลิต ภัณฑ์น มพร้อ มดื่ม แบบพาสเจอร์ไ รส์ส่ว นใหญ่ ผ ลิต มาจากน้ า นมดิบ ภายในประเทศ ผลผลิต นมพาณิช ย์จ ะ
ออกมาในรูป นมสดซึ่ง มีท ัง้ รสจืด และรสหวาน และในรูป นมปรุง แต่ ง ที่ม ีก ารเติม กลิ่น และรสต่ า งๆ ตามความ
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นิยมของผู้บริโภคซึ่งตลาดจะมีก ารแข่ง ขัน ระหว่า งผู้ป ระกอบการรายใหญ่ ที่ม ีร ะบบกระจายสิน ค้า ทั ่วประเทศสูง
มากทาให้ผู้ผลิตขนาดเล็กไม่สามารถแทรกตัว เข้าตลาดได้ง่ายนัก [2]
ผลิต ภัณ ฑ์น มโครงการส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดา มุ ่ง เน้ น การด าเนิน งานโดยยึด หลัก ปรัช ญา
“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห วั ซึ่ง ให้ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ของ
เกษตรกรอย่า งยั ่งยืน ให้เ กษตรกรสามารถพึ่ง พาตนเองได้ค วบคู่ไ ปกับ การอนุ ร กั ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อ ม มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาและเผยแพร่ค วามรู้เ กี่ย วกับ การเลี้ย งโคนมในประเทศไทย และการแปร
รูปน้านมดิบ เป็ น ผลิต ภัณฑ์ต่ า งๆพร้อ มทัง้ ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนบริโ ภคนม และผลิต ภัณฑ์แ ปรรูป จากน้ า นมซึ่ง มี
ประโยชน์ ต่ อ สุข ภาพโดยทาการบรรจุท ัง้ ในบรรจุภ ัณ ฑ์ แบบกล่อ ง และแบบถุ ง แต่ ด ้ว ยผลิต ภัณ ฑ์ใ นโครงการ
ส่ว นพระองค์จ ะไม่มุ่ง ประกอบการในเชิง พาณิช ย์ม ากจนเกิน ไป จึง ทาให้ช่ือ ของผลิต ภัณฑ์ ย งั ไม่ค่อ ยเป็ น ที่รู้จ กั
กันอย่างกว้างขวาง หรือหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ยาก
จากความสาคัญของปญั หาดัง กล่าวทาให้ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาถึงการเปรียบเทียบปจั จัยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น มในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในเขตปทุมธานี
ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการประกอบการตัด สินใจวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางด้า นการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงใน
ปจั จุบนั

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมและป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ การเลือ กซื้อ นมในโครงการส่ว นพระองค์สวนจิต รลดา
ของผู้บ ริโ ภคในเขตปทุ มธานี
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาด ที่ม ีผ ลในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์“ นมใน
โครงการส่ว นพระองค์สวนจิต รลดา กับ ผลิต ภัณฑ์น มพร้อ มดื่ม ” ในเขตปทุ ม ธานี

สมมุติฐานการวิ จยั
สมมุตฐิ านข้อที่ 1 :ปจั จัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตปทุมธานีท่แี ตกต่ างกันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้ มีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของการบริโภคนมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
สมมุตฐิ านข้อที่ 2 :ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลในการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา กับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมีความแตกต่างกัน

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ประชากร และกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ ผู้บ ริโ ภคนมพร้อ มดื่ม ในเขตปทุ ม ธานี ท่มี ีอ ายุ ตัง้ แต่ 15 ปี ข้นึ ไป
จานวน 400 คน
2. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้ว ยข้อ มูล ทัว่ ไปเกี่ย วกับ ผู้ต อบแบบสอบถาม
ข้อ มูล เกี่ย วกับ ป จั จัย ส่ว นประสมการตลาดในการเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม ข้อ มูล เกี่ย วกับ พฤติก รรม
ั หาและข้อ เสนอแนะในการเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์น ม
ผู้บ ริโ ภคในการเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม รวมทัง้ ป ญ
พร้อ มดื่ม
3. การเก็บ รวบรวมข้อ มูลจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยเก็บ ในแหล่ ง ที่จาหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม ในเขต
ปทุ ม ธานี ระหว่ า งวัน ที่ 11 มกราคม 2556 ถึง วัน ที่ 24 มกราคม 2556 ได้ข้อ มูลจานวน 400 ชุ ด
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทัง้ นี้ ก ารวัด ระดับ ความสาคัญ ของแต่ ล ะป จั จัย ในแต่ ล ะคาถาม จะใช้เ กณฑ์ก ารแบ่ ง ระดับ ออกเป็ น 5
ระดับ ได้แ ก่
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาคัญมากทีส่ ดุ
สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง
สาคัญน้อย
สาคัญน้อยทีส่ ดุ

โดยแต่ ร ะดับ มีก ารกาหนดคะแนนและค่ า เฉลี่ย ตามวิธี Rating Scales [6] ดัง นี้
ระดับความสาคัญ
สาคัญมากทีส่ ดุ
สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง
สาคัญน้อย
สาคัญน้อยทีส่ ดุ

คะแนน
5
4
3
2
1

การแปลผล
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ







ตัวแปรตาม
ปจั จัยด้านส่วนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์นมโครงการส่วน
พระองค์ สวนจิตรลดา
 ด้านผลิตภัณฑ์
 ด้านราคา
 ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
 ด้านการส่งเสริม
การตลาด

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

 ส่วนประสมทาง
การตลาดของนม
พร้อมดื่มทัวไป
่
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สรุปผลการวิ จยั
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์พ บว่า ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง ร้อ ยละ 63.3 และเพศชาย ร้อ ยละ
36.8 อายุ 15-20 ปี ร้อ ยละ 41.3 อายุ 21-25 ปี ร้อ ยละ 27.5 อายุ 26-30 ปี ร้อ ยละ 11.8 ตามล าดับ
สถานภาพโสดร้อ ยละ 83.0 สมรสร้อ ยละ 16.8 อื่น ๆ เช่น หย่า ร้า ง ร้อ ยละ 0.3 จบการศึก ษาในระดับ ปริญ ญา
ตรี ร้อ ยละ 65.8 ต่ า กว่า ปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 32.3 สูง กว่า ปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 2 ประกอบอาชีพ นัก เรีย น/
นัก ศึก ษา ร้อ ยละ 55.3 ธุร กิจ ส่ว นตัว ร้อ ยละ 15.5 รับ จ้า ง ร้อ ยละ 10.5 และมีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นต่ า กว่า หรือ
เท่ากับ10,000 บาท ร้อยละ 58.8 ระหว่าง10,001-20,000 บาท ร้อ ยละ 22 ระหว่า ง20,000-30,000 บาท ร้อ ย
ละ 10.3 ตามลาดับ
2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคพบว่ า ผู้บ ริโ ภคส่ว นใหญ่ รู้จ ัก นมโครงการ
ส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดา ร้อ ยละ 87.8 ไม่ รู ้จ ัก ร้อ ยละ 12.3 เคยบริโ ภคนมโครงการส่ว นพระองค์ส วน
จิต รลดา
ร้อ ยละ 68.8 ไม่ เ คยบริโ ภค ร้อ ยละ 31.2 นมพร้อ มดื่ม อื่น ๆ ที่บ ริโ ภคส่ว นใหญ่ คือ โฟรโมสต์ ร้อ ยละ
86.8 ตราหมี ร้อ ยละ 64.3 ไทย-เดนมาร์ค ร้อ ยละ 61 ตามลาดับ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีซ้ือ นมพร้อ มดื่ม คือ ดื่ม เองร้อ ย
ละ 73.8 ซื้อ ให้สมาชิก ในครอบครัว ร้อ ยละ 22.3 ซื้อ เยี่ย มผู้ป่ว ยร้อ ยละ 2.5 รสชาติที่บ ริโ ภคเป็ น ประจา คือ รส
จืด ร้อ ยละ 43.8 รสหวาน ร้อ ยละ 28.5 รสช็อ กโกแลต ร้อ ยละ 13 ตามลาดับ ความถี่ใ นการซื้อ คือ สัป ดาห์ล ะ
4-5 ครัง้ หรือ มากกว่ า ร้อ ยละ 32.3 สัป ดาห์ล ะ 2-3ครัง้ ร้อ ยละ 29.5 สัป ดาห์ล ะ 1 ครัง้ ร้อ ยละ 18.5
สถานที่ใ นการซื้อ จาก ร้า นสะดวกซื้อ 7-11 ร้อ ยละ56.8 ร้า นค้า ใกล้บ้า น ร้อ ยละ 19 ซูเ ปอร์ม าร์เ ก็ต ร้อ ยละ
9.5 จานวนเงิน เฉลี่ย ในการซื้อ ต่ อ ครัง้ คือ ไม่ เ กิน 50 บาท ร้อ ยละ 47.3 ระหว่ า ง 51-100 บาท ร้อ ยละ 32.8
ระหว่ า ง201-500 บาท ร้อ ยละ 6.0 บุ ค คลที่ม ีอ ิท ธิพ ล คือ บิด า มารดา ร้อ ยละ 49.8 เพื่อ น ร้อ ยละ 20 ตนเอง
ร้อ ยละ 11.8 และสื่อ ประเภทที่จูง ใจ คือ โทรทัศ น์ ร้อ ยละ 86.3 อิน เตอร์เ น็ ต ร้อ ยละ 5.5 โฆษณากลางแจ้ง
ร้อ ยละ 3
ตารางที่ 1 การบริโภคนมพร้อมดื่มยีห่ อ้ อื่นๆ
ยี่ห้อ
จานวน
โฟรโมสต์
347
ตราหมี
257
ไทย-เดนมาร์ค
244
เมจิ
239
หนองโพ
222
โชคชัย
174
มะลิ
159
ยีห่ อ้ อื่นๆ เช่น แอนลีน,
22
ไมโล

ร้อยละ
86.8
64.3
61.0
59.8
55.5
43.5
39.8
5.5

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

3. ป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์น มโครงการส่ว นพระองค์ส วน
จิต รลดาของผู ้บ ริโ ภคในเขตปทุม ธานี พบว่ า ผู ้บ ริโ ภคให้ค วามส าคัญ กับ ป จั จัย ส่ว นประสมการตลาดด้า น
ผลิต ภัณ ฑ์ม ากที่ส ุด รองลงมา คือ ด้า นราคา ด้า นส่ง เสริม การตลาด และด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
ตามลาดับ ผลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น สิ่ง ที่เ สนอขายเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้บ ริโ ภค ป จั จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์จ ึง ถู ก
ให้ค วามสาคัญ มาเป็ น อัน ดับ ต้น ๆ เนื่ อ งจากหากผลิต ภัณ ฑ์ก่ อ ให้เ กิด ความพึง พอใจมากเท่ า ใดผู้บ ริโ ภคก็จ ะ
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ตอบรับ มากเท่ า นั น้ ป จั จัย ด้า นราคาเป็ น อีก หนึ่ ง ป จั จัย ที่ผู้บ ริโ ภคให้ค วามสาคัญ เนื่ อ งจากราคาที่เ หมาะสมกับ
คุ ณภาพเป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ที่ผู้บ ริโ ภคใช้ใ นการตัด สิน ใจซื้อ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ปัจจัยส่วนประสมทาง
S.D.
xˉ
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
3.96
0.67
ด้านราคา
3.71
0.86
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.45
0.93
ด้านส่งเสริมการตลาด
3.48
1.03
รวม
3.65
0.87

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4. ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน สรุปได้ดงั นี้
(1) ป จั จัย ส่ว นบุค คลพบว่า ป จั จัย ด้า นเพศ และรายได้ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการบริโ ภคนม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาไม่แตกต่ างกัน ป จั จัย ด้า นอายุม ีค วามแตกต่ า งกัน ในด้า นราคา ช่อ งทางการจัด
จาหน่ า ย และการส่ง เสริม การตลาด ส่ว นป จั จัย ด้า นระดับ การศึก ษา และอาชีพ ส่ง ผลต่ อ พฤติก รรมการบริโ ภค
นมพร้อมดื่มมีความแตกต่ างกันในทุกด้านที่ระดับนัย สาคัญ 0.05
ตารางที่ 3 ตารางทดสอบสมมุตฐิ านที่ 1
ปัจจัยด้าน
ด้านผลิ ตภัณฑ์
ประชากรศาสตร์
ด้านราคา
ความแตกต่าง
ด้านเพศ
ความแตกต่าง
ด้านอายุ
ความแตกต่างด้าน
ระดับการศึกษา
ความแตกต่าง
ด้านอาชีพ
ความแตกต่าง
ด้านรายได้

ยอมรับ
√

ปฎิ เสธ

√

Sig.
0.896

0.408

√

0.002

√

√

0.002

√

0.001

√

0.005

√

0.000

0.676

ยอมรับ
√

ช่องทาง
การจัดจาหน่ าย

ปฎิ เสธ

√

Sig.
0.682

ด้านราคา

0.469

√

ยอมรับ ปฎิ เสธ
√

√

Sig.
0.604

ด้านส่งเสริม
การตลาด
ปฎิ เสธ

Sig.
0.406

0.010

√

0.007

√

0.000

√

0.000

√

0.000

√

0.000

0.555

ยอมรับ
√

√

0.074

(2) การเปรีย บเทีย บป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีต่ อ นมโครงการส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดา กับ
ผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม ทัว่ ไป พบว่ า ป จั จัย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์น มโครงการส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดา กับ ผลิต ภัณ ฑ์
นมพร้อ มดื่ม ไม่ มีค วามแตกต่ า ง ส่ว นป จั จัย ด้า นอื่น ๆ ได้แ ก่ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และ ด้า น
การส่ง เสริม การขาย มีค วามแตกต่ า งกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4 ตารางทดสอบสมมุตฐิ านที่ 2
ปัจจัยส่วนประสมทาง
นมโครงการส่วนพระองค์สวน
การตลาด
จิ ตรลดา
S.D
xˉ
ด้านผลิตภัณฑ์
3.96
0.67
ด้านราคา
3.71
0.86
ด้านช่องทางการจัด
3.45
0.93
จาหน่าย
ด้านการส่งเสริม
3.48
1.03
การตลาด

ผลิ ตภัณฑ์นมพร้อมดืม่ อื่นๆ

Sig

xˉ
3.98
3.89
3.97

S.D
0.67
0.72
0.73

0.66
0.00**
0.00**

3.92

0.72

0.00**

อภิ ป รายผล
การวิเ คราะห์ร ะดับ ความส าคัญ ของป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิน ใจเลือ กซื ้อ
ผลิต ภัณ ฑ์น มโครงการส่ ว นพระองค์ส วนจิต รลดา และนมพร้อ มดื่ ม ในเขตปทุ ม ธานี อ ยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจ ารณารายด้า นพบว่ า ด้า นที่ม ีร ะดับ ความสาคัญ มากที่สุ ด คือ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ รองลงมาคือ ด้า นราคา และ
ด้า นการส่ ง เสริม การขายตามลาดับ ส่ ว นด้า นที่มีร ะดับ ความสาคัญ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดน้ อ ยที่สุ ด
คือ ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ มีร ะดับ ความสาคัญ ป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์
นมโครงการส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดาและผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม อยู่ใ นระดับ มาก ทัง้ นี้ เ พราะป จั จัย ผลิต ภัณ ฑ์
สามารถก่ อ ให้เ กิด ความพึง พอใจกับ ผู้บ ริโ ภคโดยตรง โดยอาจมีรูป แบบผลิต ภัณ ฑ์ที่ส วยงาม ดึง ดูด ใจ มีก าร
ออกแบบที่แ ปลกตา แตกต่ า งจากผลิต ภัณ ฑ์อ่ืน มีคุ ณ ค่ า ทางสารอาหารครบถ้ว น และรสชาติอ ร่ อ ย จึง เป็ น
ส่ว นสาคัญ ที่ต้อ งคานึ ง ถึง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [5] ได้ศ ึก ษาป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กบริโ ภค
ผลิต ภัณฑ์น มจากโครงการส่ว นพระองค์สวนจิต รลดาของผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจ ัย พบว่ า
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจระดับ มาก รวมถึง ควรค านึ ง ถึง ความแตกต่ า งของป จั จัย ด้า นระดับ
การศึก ษา และอาชีพ ที่แ ตกต่ า งกัน เพื่ อ นาไปใช้ก ารวางตาแหน่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ รวมถึง จาแนกกลุ่ ม ผู ้บ ริโ ภ ค
เป้ า หมาย เพื่อ ทาการตลาดได้ต รงกับ กลุ่ ม ลูก ค้า มากที่สุด
ด้า นราคา มีร ะดับ ความสาคัญ ป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์น ม
โครงการส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดาและผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม อยู่ใ นระดับ มาก ในยุ ค ที่มีค่ า ครองชีพ สูง ป จั จัย
ด้า นราคาเป็ น ป จั จัย ที่ต้อ งคานึ ง ถึง ผลิต ภัณ ฑ์ที่ม ีคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ ราคาย่ อ มมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [1] ได้ศึก ษาป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ นมเปรี้ย ว
พร้อ มดื่ม ของผู้บ ริโ ภคในอาเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งใหม่ ผลการวิจ ัย พบว่ า ด้า นราคา มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจ
ระดับ มาก ควรค าถึง ถึง การตั ง้ ราคาของผลิต ภัณ ฑ์ต ามป จั จัย ด้า นอายุ การศึก ษา อาชีพ ที่ส ่ง ผลต่ อ การ
ตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภค
ด้า นการส่ง เสริม การตลาดมีร ะดับ ความสาคัญ ป จั จัย ส่ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
ผลิต ภัณฑ์น มโครงการส่ว นพระองค์ส วนจิต รลดา และผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม ในระดับ ปานกลาง การโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ์ต่ า งๆ ให้เ ป็ น ที่รู้จ ัก กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย สามารถจูง ใจให้ผู้บ ริโ ภคตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์
นั น้ ๆ อีก ทัง้ การลดราคาเมื่อ ถึง เทศกาลต่ า งๆ หรือ ทดลองชิม ฟรี ก็ส ามารถจูง ใจผู้บ ริโ ภคเช่ น กัน สอดคล้อ ง
กับ งานวิจ ัย ของ[3] ได้ศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการบริโ ภคนมถัว่ เหลือ งยูเ อชทีใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
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ผลการวิจ ัย พบว่ า ด้า นการส่ง เสริม การตลาดมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจระดับ ปานกลาง และควรคาถึง ป จั จัย ด้า น
อายุ การศึก ษา อาชีพ ที่ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภค
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย มีร ะดับ ความสาคัญ ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการตัด สิน ใจ
เลือ กซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ น มโครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิต รลดา และผลิต ภัณ ฑ์ น มพร้ อ มดื่ ม อยู่ ใ นระดับ ปาน
กลาง ความสะดวกในการซื้อ ผลิต ภัณฑ์เ ป็ น อีก ช่ อ งทางในการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ หากมีก ารกระจาย
สิน ค้า ที่แ พร่ ห ลาย หรือ หาซื้อ ได้ต ามร้า นค้า ทัว่ ไป ย่ อ มง่ า ยต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ของผู้บ ริโ ภคและควรคาถึง
ป จั จัย ด้า นอายุ การศึก ษา อาชีพ ที่ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภค
ดัง นั น้ การจาแนกกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคผลิต ภัณ ฑ์ น มโครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิต รลดา จึง ควรพิจ ารณา
ตาม ป จั จัย ด้า นอายุ การศึก ษา อาชีพ ที่ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภค เพื่อ การวางแผนการตลาดได้
ตรงตามกลุ่ ม เป้ า หมายของผู้บ ริโ ภค

ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
1. ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ จากการศึก ษาผู้บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ย อมรับ ในคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ แต่ ค วรสร้า ง
ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น ขนาดบริโ ภค ควรมี ห ลายขนาดให้เ ลือ กบริโ ภค เช่ น 120 มล. 450
มล. 830 มล. เป็ น ต้ น ในแบบขวด และขนาด 125 มล. 180 มล. 225 มล. เป็ น ต้ น ในแบบกล่ อ ง ควรมี
รู ป แบบที่ส วยงาม ดึง ดู ด ใจ หรือ แปลกตา แตกต่ า งกับ ยี่ห้อ อื่น อย่ า งชัด เจนและควรคานึ ง ถึง ป จั จัย ด้า นระดับ
การศึก ษา และอาชีพ
2. ด้า นราคา จากการศึก ษาผู้บ ริโ ภคให้ค วามสาคัญ กับ ทางด้า นราคา แต่ เ นื่ อ งจากผลิต ภัณ ฑ์น ม
โครงการส่ ว นพระองค์ส วนจิต รลดามีข ้อ จากัด ด้า นการผลิต จึง มีต้ น ทุ น ที่สูง ควรให้ค วามสาคัญ ด้า นคุ ณ ภาพ
มากยิ่ง ขึ้น เช่ น เพิ่ม คุ ณ ค่ า ทางสารอาหารเพื่อ ให้มีจุ ด เด่ น เหมาะสมกับ กับ ราคาที่สูง และควรคานึ ง ถึง ป จั จัย ด้า น
อายุ ระดับ การศึ ก ษา และอาชีพ จากการศึก ษาพบว่ า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามเห็น ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์น มในโครงการส่ว น
พระองค์สวนจิต รลดามี ค วามแตกต่ า งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มพร้ อ มดื่ ม ยี่ ห้ อ อื่ น ๆ ในด้ า นราคา
3. ด้า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย จากการศึก ษาพบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์น มโครงการส่ ว นพระองค์ส วน
จิต รลดา สามารถหาซื้อ ได้ย ากจึง ควรเพิ่ม ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย เพื่ อ ให้ผู้บ ริโ ภคมีค วามสะดวกในการ
เลือ กซื้อ และควรคานึ ง ถึง ป จั จัย ด้า นระดับ การศึก ษา และอาชีพ จากการศึก ษาพบว่ า ผู้บ ริโ ภคให้ค วามเห็น
ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์น มในโครงการส่ ว นพระองค์ส วนจิต รลดามีค วามแตกต่ า งกับ ผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม ยี่ห้ ออื่น ๆ
ในด้า นช่ อ งทาง
การจัด จาหน่ า ย
4. ด้า นการส่ ง เสริม การตลาดจากการศึก ษาพบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์น มโครงการส่ ว นพระองค์ส วน
จิต รลดา ผู้บ ริโ ภคได้ร ับ ข้อ มู ล หรือ สื่อ โฆษณาต่ า งๆ เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์น้ อ ย ทาให้ผ ลิต ภัณ ฑ์ไ ม่ เ ป็ น ที่นิ ย ม
อย่ า งแพร่ ห ลาย จึง ควรจัด ทาสื่อ โฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ เ กี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ม ากยิ่ง ขึ้น และควรคานึ ง ถึง
ป จั จัย ด้า นระดับ การศึก ษา และรายได้ จากการศึก ษาพบว่ า ผู ้บ ริโ ภคให้ค วามเห็น ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์น มใน
โครงการส่ ว นพระองค์ส วนจิต รลดามีค วามแตกต่ า งกับ ผลิต ภัณ ฑ์น มพร้อ มดื่ม ยี่ห้อ อื่น ๆ ในด้า นช่ อ งทางการ
ส่ ง เสริม การขาย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการของผูร้ บั บริการโรงพยาบาลเอกชน
ในเขตจังหวัดชลบุรี และตรวจสอบโมเดลการรับรูค้ ุณภาพบริการของผูร้ บั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรกี บั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่
รูปลักษณ์ ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า
ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert's Scale) มี 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงบรรยาย และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการของผูร้ บั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ การตอบสนอง การดูแลเอาใจใส่ การสร้างความมันใจ
่
ความน่ าเชื่อถือ และ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ ตามลาดับ และโมเดลการรับรูค้ ุณภาพบริการของผูร้ บั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัด
ชลบุรี ตามสมมติฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าพิจารณาจากค่า χ2 = 0.13; p =
.990; df = 3; Relative χ2 = .000; GFI = 1.000; AGFI = 1.000; SRMR = .000; RMSEA = .000 แสดงว่า โมเดลการ
วิจยั มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ โรงพยาบาลเอกชน

Abstract
The purpose of this research were to study perceptions of customers toward service quality and validate
consistency with empirical data the model of Customer Perception of Service Quality of Private Hospital,
Chonburi Province. The model was consisted of 5 latent variables; reliability, assurance, tangibility , empathy,
and responsiveness. The samples were consisted of 400 patients. The research instrument was a five rating
scale questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and linear structural equation model analysis.
The result indicated that the adjusted model was consistent with empirical data. Model validation of a
good fitted model provided χ2 = 0.13; p = .990; df = 3; Relative χ2 = .000; GFI = 1.000; AGFI = 1.000; SRMR =
.000; RMSEA = .000.
Key word: Service Quality, Private Hospital
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บทนา
ใน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้กาหนดตาแหน่ งทางการตลาดว่าจะเป็ นศูนย์กลางการรักษา หรือ ศูนย์การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมภิ าคเอเชีย (Medical Tourism) ซึ่งเป็ นนโยบายอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนพัฒนา
การท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ และการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ โดยากระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั ทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่ว มมือในการผลัก ดัน ยุท ธศาสตร์พ ัฒนาอุ ต สาหกรรมสุข ภาพ (Healthcare Industries) หรือ อุ ต สาหกรรมทาง
การแพทย์ ร่ ว มมือ กัน ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
หอการค้าไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นผู้ประสานงานหลัก เร่งผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสุขภาพ หรือ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยได้ตงั ้ เป้าหมายภายใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรม
การแพทย์ และสุขภาพแห่งอาเซียน (Medical and Health Industry) [1] ใน พ.ศ. 2551 ประเทศไทย มีรายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์เป็ นเงินกว่า 50,000 ล้านบาท และในด้านการท่องเทีย่ วมีรายได้กว่า 13,000
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และจากการคาดการณ์ของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย คาด
การว่าตลาดท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในปี พ.ศ. 2555 จะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ ากว่า 140,000 ล้านบาท [2] จากการ
ร่วมมือของหลาย ๆ ฝา่ ย ทาให้ประเทศไทยได้กลายเป็ นประเทศชัน้ นาในเรื่องการแพทย์เชิงท่องเทีย่ วอีกประเทศหนึ่ง
ในภู มิภาคเอเชียที่ช าวต่ างชาตินิยมเดิน ทางเข้ามารักษา และประเทศไทยยัง มีคู่แ ข่ง สาคัญอีก 4 ประเทศ ได้แ ก่
ประเทศอินเดีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปิ นส์ และประเทศสิงคโปร์ [3]
ปจั จัยที่ทาให้อุต สาหกรรมการแพทย์ป ระเทศไทยได้ร ับความสนใจจากชาวต่ า งประเทศ เพราะระบบการ
รักษาพยาบาลของประเทศไทย เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศทางแถบตะวันตก มีเครื่องมือทีท่ นั สมัย มีแพทย์ท่ี
มีความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านเป็ นจานวนมาก มีประสิทธิภาพในการรักษา ไม่ต้องรอคิวนาน และค่าใช้จ่ายในการ
รัก ษาไม่ แ พง เมื่อ เทีย บกับ การแพทย์ข องประเทศแถบตะวัน ตก โรงพยาบาลในปะเทศไทยได้ร ับ การรับ รอง
ในมาตรฐานสากลระดับโลก ประเทศไทยมีช่อื เสียงในการใช้เซลล์ต้นแบบ (Stem cell) รักษาโรคที่รกั ษาไม่ได้ให้
หายขาด ในขณะประเทศทางตะวันตกมีการห้ามใช้การรักษา หรือ ได้ผลในการรักษาเป็ นบางรายเท่านัน้ [3] และ
ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งทีป่ ระเทศใด ๆ ในโลกไม่มี คือ อัตลักษณ์ของความเป็ นไทย (Thai-Ness) ได้แก่ รอยยิม้
ความมีน้าใจ มีไมตรีจติ ยิม้ แย้มแจ่มใส สุภาพ เป็ นมิตร อาหารไทย ศาสนาพุทธ มรดกทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึง่ สิง่
เหล่านี้เป็ นส่วนประกอบทีท่ าให้คนไทยมีอธั ยาศัยในการบริการ และสร้างความประทับใจให้กบั ผูร้ บั บริการ ซึง่ ปจั จัยต่าง
ๆ ทีก่ ล่าวมาเป็ นส่วนส่งเสริมโอกาสในการทาธุรกิจด้านการท่องเทีย่ ว [4] การทีป่ ระเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์
แห่งภูมภิ าคเอเชียได้นนั ้ ประเทศไทยจาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาความพร้อมด้านบุคคลากรทางการแพทย์ให้มคี วามรู้
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทท่ี ดั เทียมกับนานาประเทศ ส่งเสริม หรือ สนับสนุ น
ให้มพี ฒ
ั นาโรงพยาบาลในประเทศไทยให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลกเพิม่ มากขึน้ และสิง่ สาคัญ
อีกประการหนึ่งที่สาคัญพอๆ กับคุณภาพการรักษาพยาบาล คือ คุณภาพการบริการ เป็ นการรับรู้ของผู้รบั บริการ
เกี่ย วกับ การบริก ารในขณะที่ มีป ฏิสมั พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้ใ ห้บ ริก ารกับ ผู้ร ับ บริก าร หรือ หลัง จากการบริก ารสิ้น สุด ลง
โดยผู้รบั บริการจะทาการประเมินคุณภาพการบริการที่ผรู้ บั บริการได้รบั สามารถตอบสนองตรงต่อความต้องการของ
ผู้รบั บริการได้หรือ หรือไม่ หากผู้รบั บริการประเมินคุณภาพในทางบวกจะท าให้เ กิดผลลัพธ์ท่ดี ี และผู้รบั บริการมี
ความพึงพอใจให้กบั การบริการ โดยมีปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ ได้แก่ ความเป็ นมืออาชีพ และเป็ นผู้มี
ความชานาญ (Professionalism and Skill) ทัศนคติ และพฤติกรรม (Attitudes and Behavior) การเข้าถึง และ
ความยืดหยุ่น (Accessibility and Flexibility) ความเทีย่ งตรง และความไว้วางใจ (Reliability and Trustwortiness)
การปรับข้อผิดพลาดจากการให้บริการ (Service Recovery) ภูมทิ ศั น์ของการบริการ (Service Scape) ความมีเชื่อ
เสียง และความน่ าเชื่อถือ (Reputation and Credibility) [5] และต่อมา Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry,
L.L. [6] ได้เสนแนวคิดการวัดคุณภาพบริการ 10 ด้าน ได้แก่ 1) การเข้าถึงบริการ (Accessibility) มีความง่ายใน
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การเข้าถึง และการติดต่อในการให้บริการ 2) การติดต่อสื่อสาร (Communications) สามารถติดต่อสื่อสารให้ลูกค้า
เข้าใจได้ง่าย และรับฟงั ปญั หาจากลูกค้าเสมอ 3) สมรรถนะ (Competence) บุคลากรมีทกั ษะ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ชานาญการในการปฏิบตั งิ าน 4) ความสุภาพ (Courtesy) พนักงานทีใ่ ห้บริการมีความสุภาพอ่อนน้อม มีอธั ยาศัยดี และ
มีการเอาใจใส่ลูกค้าผูร้ บั บริการ 5) ความเชื่อถือในผูใ้ ห้บริการ (Credibility) บุคลากรทีใ่ ห้บริการจะต้องมีความซื่อสัตย์
น่ าเชื่อถือ และมีความจริงใจ 6) ความเชื่อถือได้ (Reliability) บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
น่าเชื่อถือในมาตรฐานการบริการ และมีความถูกต้อง 7) การตอบสนอง (Responsiveness) บุคลากรมีความเต็มใจทีจ่ ะ
ให้ความช่วยเหลือลูกค้า และบริการได้อย่างรวดเร็วฉับไว 8) ความปลอดภัย (Security) ลูกค้ามีความปลอดภัย ไม่มี
ความเสีย่ งในการเข้ามาใช้บริการ 9) ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) ลักษณะของสิง่ อานวยความสะดวกทีส่ ามารถจับ
ต้องได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ พนักงานทีใ่ ห้บริการ และ 10) ความเข้าใจในลูกค้า (Understanding) ต่อมา Parasuraman,
A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. [7] ได้ทาการศึกษาการรับรูค้ ุณภาพบริการทาการวิจยั เพิม่ เติม และได้ลดปจั จัย
ในการกาหนดคุณภาพบริการจากเดิม 10 ประการ ให้คงเหลือเพียง 5 ประการ โดยเรียกว่า SERVQUAL Dimensions
ประกอบด้วย 1) ความน่ าเชื่อถือ (Reliability) 2) การสร้างความมันใจ
่
(Assurance) 3) รูปลักษณ์ทางกายภาพ
(Tangibles) 4) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และ 5) การตอบสนอง(Responsiveness)
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าประสงค์ท่จี ะเป็ นศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชี ย ในปี พ.ศ. 2563 และ
มีศกั ยภาพเหนือคู่แข่งที่สาคัญ ประเทศจึงจาเป็ นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเป็ นทิศทางในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเพิม่ จานวนโรงพยาบาลในประเทศให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลก (Joint
Commission International: JCI) จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ทท่ี นั สมัย ทัดเทียมกับนานาประเทศ หรือ มีคุณภาพ
มากกว่า พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับให้มคี วามรู้ ความชานาญเฉพาะด้าน เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามา
รักษา พัฒนาลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาล พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทาง
รักษา การพักแรม และด้านอื่น ๆ รวมถึงพัฒนาด้านคุณภาพบริการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สนใจในการพัฒนาการส่งมอบคุณภาพ
บริการ โดยใช้แนวคิดการวัดการรับรู้คุณภาพบริการ SERVQUAL Dimensions [7] ซึ่งประกอบด้วยปจั จัย 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ความน่ าเชื่อถือ 2) การสร้างความมันใจ
่
3) รูปลักษณ์ ทางกายภาพ 4) การดูแลเอาใจใส่ และ 5)
การตอบสนอง (Responsiveness) โดยผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดชลบุรี เพราะในจังหวัดชลบุรี
มีโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมีโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลก มีความพร้อมที่จะเป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพในระดับสากล มีผปู้ ่วย
ชาวต่างชาติเข้ารับการบริการ มีจานวนปี ละกว่า 300,000 ราย [8] ทัง้ นี้ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรี มีบุคลากร
ทางการแพทย์ท่สี ามารถให้บริการผูร้ บั บริการชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีสงิ่ อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
ชาวต่างชาติ มีเตียงรองรับผูป้ ว่ ยมากกว่า 500 เตียง มีโรงพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมในการตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการ และเป็ นหนึ่งในจังหวัดทีท่ าหน้าทีใ่ นฐานะที่เป็ นผูน้ าในด้านการท่องเทีย่ วเชิง การแพทย์ เป็ นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ มีศกั ยภาพในการให้รกั ษาพยาบาลเฉพาะทาง มีผเู้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทาการรักษาในขัน้ ตอนต่าง ๆ
ด้วยอุปกรณ์การแพทย์อนั ทันสมัย [8]
จากความสาคัญที่กล่าวมา รวมถึงการศึกษาแนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจในการศึกษา โดย
มุ่งศึกษาโมเดลการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รบั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี โดยใช้วธิ วี ิทยาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโมเดลลิสเรลซึ่งเป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ครอบคลุมเทคนิค วิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูงเกือบทุก
ประเภท และยังเป็ นเครื่องทีใ่ ช้ในการตรวจสอบแนวคิดทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการจะศึกษาทัง้ ในด้านการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้าง และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ทผ่ี วู้ จิ ยั เก็บรวบรวม
ข้อมูล นอกจากนี้เพื่อให้บุคลากรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร พนักงานทางการแพทย์ทุกระดับ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการกาหนดนโยบายการให้บริการ
ทางการแพทย์ได้ใช้เป็ นแนวทางในการสนับสนุ น และส่งเสริมให้การบริการทางการแพทย์ท่ีมปี ระสิทธิภาพ ซึ่งเป็ น
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การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของการท่องเทีย่ วเชิง การแพทย์ หรือ เป็ นศูนย์กลางการรักษาแห่งเอเชีย ใน
อนาคตอันใกล้น้ี ตลอดจนนาข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษาไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์
ให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะค้นหาว่ามีตวั แปรใดบ้างทีม่ คี วามสาคัญ มีความสาคัญมากน้อยประการใดต่อ
การรับรูค้ ุณภาพบริการ

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา
1. ประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร เป็ นผู้รบั บริการที่เ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี มีจานวนกว่ า
700,000 คน [8]
1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูร้ บั บริการทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน
โดยคานวณจากสูตรของ Yamane, T [9]
1.3 วิธกี ารเลือกตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ชลบุรที ่ไี ด้รบั การรับรองมาตรฐานระดับสากล ต่อจากนัน้ เลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกาหนด
สัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างตามจานวนผู้รบั บริการ และลาดับสุดท้ายเลือกตัวอย่างในโรงพยาบาล โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เพื่อไม่ให้การตอบแบบสอบถามกระทบต่อการบริการของโรงพยาบาล
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ การรับรูค้ ุณภาพบริการ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรความน่าเชื่อถือ การสร้าง
ความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และตัวแปรการตอบสนอง
3. เครือ่ งมือในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน มีดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ความถี่
ในการเข้ารับบริการ รายได้เฉลี่ย ภูมิลาเนาและแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการฯ มีลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การรับ รู้คุ ณ ภาพบริก าร ผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ้น จากเครื่อ งมือ การวัด คุ ณภาพบริก าร; SERVQUAL
Dimensions ของ Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. [7] มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จานวนข้อคาถาม 27 ข้อ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่ รูปลักษณ์
ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง มีค่าความเชื่อมัน่ .934
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และมีผชู้ ่วยนักวิจยั โดยได้แบบสอบถามคืนมาร้อยละ 100 คือ จานวน
400 ฉบับ และน าแบบสอบถามที่ไ ด้ร ับ คืน มาตรวจความสมบูร ณ์ ข องการตอบ ลงรหัส เพื่อ เตรีย มข้อ มู ลสาหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ หมดในโมเดล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับนาไปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
3. ตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลตามโมเดลสมมติฐานกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม
LISREL (Student edition)
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ผลการศึกษา
ผลการตรวจสอบโมเดลการรับรู้คุณภาพบริการของผูร้ บั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า
โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (χ2)
มีค่าเท่ากับ .13 ที่ค่าองศาอิสระ เท่ากับ 3 มีค่าความน่ าจะเป็ น (p) เท่ากับ .99 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ 1.00 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ .00 และค่ารากของค่าเฉลีย่ กาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(RMSEA) เท่ากับ .000 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูงสุด เท่ากับ .03 ซึง่ มีค่าต่ากว่า 2.00 ดังแสดงภาพที่ 1

.19
.10

ความน่าเชื่อถือ

.39*

การสร้างความมันใจ
่

.41*

.22 รูปลักษณ์ทางกายภาพ .31*
.49*
.11
การดูแลเอาใจใส่
.57*
.07 * p < .05
การตอบสนอง

การรับรูค้ ุณภาพบริการ

1.00

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการรับรูค้ ุณภาพบริการ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา แบ่งตามสมมติฐาน มี 2 ข้อ ดังนี้
1. ปจั จัยที่มีอิทธิพลต่ อการรับรู้คุณภาพบริการ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ การสร้าง
ความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทีก่ าหนดไว้
2. โมเดลการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รบั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี ตามสมมติฐาน มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าพิจารณาจากค่า χ2 = 0.13; p = .990; df = 3; Relative
χ2 = .000; GFI = 1.000; AGFI = 1.000; SRMR = .000; RMSEA = .000 แสดงว่า โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการฯ
ตัวแปร
Factor Loading
SE
t
ความน่าเชื่อถือ
.39
.03
15.84*
การสร้างความมันใจ
่
.41
.02
20.44*
รูปลักษณ์ทางกายภาพ
.31
.03
12.28*
การดูแลเอาใจใส่
.49
.02
19.50*
การตอบสนอง
.57
02
22.07*
* p <. 05

R2
.44
.62
.31
.68
.82

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปจั จัยที่มผี ลต่ อการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รบั บริการโรงพยาบาล
เอกชนในเขตจัง หวัด ชลบุ รี พบว่ า ป จั จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การรับ รู้คุ ณ ภาพบริก าร ประกอบด้ว ย 5 ตัว แปร ได้แ ก่
ความน่ าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ ใจ รูป ลักษณ์ ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง โดยโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่า χ2 = 0.13; p = .990; df = 3; Relative χ2 = .000; GFI
= 1.000; AGFI = 1.00; SRMR = .000; RMSEA = .000 แสดงว่า โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .31 ถึง .57 โดยตัวแปรทีม่ นี ้าหนักองค์ประกอบ
มากทีส่ ุด คือ ตัวแปรการตอบสนอง รองลงมาเป็ นตัวแปรการดูแลเอาใจใส่ และตัวแปรที่มนี ้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ทีส่ ดุ คือ ตัวแปรรูปลักษณ์ทางกายภาพ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .57, .49 และ .31 ตามลาดับ และแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รบั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัด
ชลบุรี ขึน้ อยู่กบั ความน่ าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง
ซึง่ เป็ นไปตามโมเดลสมมติฐานของผู้วจิ ยั ตัวแปรที่มอี ทิ ธิมากที่สุด คือ ตัวแปรการตอบสนอง รองลงมาเป็ นตัวแปร
การดูแลเอาใจใส่ และตัวแปรทีม่ นี ้าหนักองค์ประกอบน้อยทีส่ ดุ คือ ตัวแปรรูปลักษณ์ทางกายภาพ

วิ จารณ์ และสรุปผล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ความน่ าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่
และการตอบสนองมีอทิ ธิพลต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการของผูร้ บั บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั กาหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L.
[6], ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ [10], Gronroos [11], Kumar [12], Ladhari [13], Lee [14], & Oh [15] ทีก่ ล่าวไว้ว่า
การรับรู้คุณภาพบริการ ประกอบด้วย 5 ปจั จัย ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ
การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง สอดคล้องกับ Lovelock, C.H. [16] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Padma,
P.,Rajendran, C., & Lokachari, P.S.. [17] ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพบริ การที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ าในโรงพยาบาล
ประเทศอิ น เดี ย พบว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้า รับ บริ ก ารในสถานพยาบาลประเมิน คุ ณ ภาพบริ ก ารจาก 5 ป จั จัย ได้ แ ก่
ความน่ าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง สอดคล้องกับ
จิตติมา ธีรพันธ์เสถียร [18] ได้ศกึ ษาคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า ปจั จัยที่ส่งผล
ต่ อคุณภาพการบริการ มี 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการให้บริการ อัธยาศัยไมตรี ความ เป็ นรูปธรรมของ
การบริการ การให้ความรู้ คาแนะนา และการให้คาปรึกษา ความน่ าเชื่อถือ ความพร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาล
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และด้านราคา
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
ั ยทีม่ อี ทิ ธิผลต่อการรับรูค้ ุณภาพบริการของโรงพยาบาลเกิดขึน้ จาก 5 ด้าน
ข้อค้นพบของการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าปจจั
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมันใจ
่ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การดูแลเอาใจใส่
และการตอบสนอง เพื่อให้ผรู้ บั บริการมีการรับรูค้ ุณภาพบริการในทางบวก ผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอวิธกี ารในการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ สิง่ สนับสนุ นในการรักษาพยาบาล หรือ สิง่ อานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ไว้บริการ
ให้กบั ผูเ้ ข้ารับบริการ โดยสิง่ ทีโ่ รงพยาบาลต้องจัดเตรียมไว้สาหรับการบริการ มีดงั นี้
1. รูป ลัก ษณ์ ท างกายภาพ โรงพยาบาลต้ อ งเตรีย มสิ่ง อ านวยความสะดวกทางกายภาพให้มีค วามพร้อ ม
และทันสมัย สิง่ ต่าง ๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงความสะอาด เป็ นระเบียบ การจัด
วางผังของห้องอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ห้องคอยพบแพทย์ ห้องตรวจ บริการรถพยาบาล ห้องจ่ายยา
ธนาคารเลือด มีป้ายต่าง ๆ ทีบ่ ่งชีก้ ารให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั บริการให้เห็นชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย เป็ นต้น
2. ความน่ าเชื่อถือ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต้องสร้างความน่ าเชื่อถือให้เกิด
ขึน้ กับผูร้ บั บริการ มีดงั นี้
2.1 กระบวนการดูแลทางการแพทย์ โรงพยาบาลต้องสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ กับผูเ้ ข้ารับการบริการ
ทีม่ ตี ่อกระบวนการบริการทางการแพทย์ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการ ได้แก่ กระบวนการรักษา การรักษา
และการอธิบาย หรือ ให้ขอ้ แนะนาต่าง ๆ ในการรักษา และฟื้นฟูสขุ ภาพ เป็ นต้น
2.2 ขัน้ ตอนการบริหารจัดการ โรงพยาบาลต้องสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ กับผูเ้ ข้ารับการบริการ ได้แก่
ขัน้ ตอนการรับเข้ารักษา ขัน้ ตอนการรักษา ขัน้ ตอนหรือกระบวนการออกจากโรงพยาบาล ขัน้ ตอนทางเภสัชกรรม
เป็ นต้น
2.3 ตัวบ่งชี้เรื่องความปลอดภัย โรงพยาบาลต้องสร้างการรับรู้ เชิงประจักษ์ให้ผเู้ ข้ารับบริการรับรู้ในด้าน
มาตรการความปลอดภัยในระหว่างขัน้ ตอน หรือ กระบวนการรับการรักษา รวมถึงความปลอดภัย
ขณะทีผ่ รู้ บั บริการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เป็ นต้น
2.4 คุณภาพบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลต้องคัดเลือก พัฒนา และจัดบุคลากรทางการแพทย์
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญให้ผเู้ ข้ารับการรักษาได้รบั การดูแลโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในศาสตร์นนั ้ ๆ พยาบาล และพนักงานของ
โรงพยาบาลทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูร้ บั บริการอย่างเป็ นมืออาชีพ เป็ นปจั จัยสาคัญของผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจกับ
การให้บริการทัง้ ระบบตัง้ แต่ผรู้ บั บริการลงจากรถ และผูเ้ ข้ารับบริการบริการเสร็จสิน้ และเดินออกจากโรงพยาบาล โดย
ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ การตอบสนอง และกิรยิ ามารยาท
ทีป่ ฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ บั บริการด้วยความสุภาพ
3. การตอบสนอง บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมีความพร้อมทีจ่ ะบริการผูร้ บั บริการอยู่เสมอ ผู้ให้บริการ
มีความตัง้ ใจที่แสดงออกถึงความพร้อม แสดงความยินดีให้บริการเสมอ และรวดเร็วเมื่อผู้รบั บริการร้องขอ หรือ
ผูร้ บั บริการเข้ามาติดต่อ
4. การสร้างความมันใจ
่ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทุกระดับต้องแสดงให้ผรู้ บั บริการมีความรูส้ กึ ใน
เชิงบวกต่อสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็น หรือ สัมผัส และรู้สกึ ไม่กงั วลใด ๆ ทัง้ สิน้ ต่อการรับบริการทุก ๆ ขัน้ ตอนของการรับบริการ
กับโรงพยาบาล
5. การดูแลเอาใจใส่ โรงพยาบาลต้องส่งมอบคุณภาพบริการให้ผเู้ ข้ารับบริการได้รบั ประสบการณ์ ทด่ี ใี นทุก ๆ
กระบวนการของการบริการ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ที ม่ี ตี ่อโรงพยาบาลในภาพรวม บุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการต่อผู้รบั บริการทางการแพทย์ประดุจเป็ นญาติ แสดงออกพฤติกรรมทางกาย และทางใจ แสดงให้เห็นว่า
บุ ค ลากรทางการแพทย์ทุ ก ระดับ มีค วามเป็ น ห่ ว งเป็ น ใย มีค วามเอื้อ อาทร แสดงความเข้า ใจในความรู้สึก และ
ความต้องการของลูกค้า หรือ ผูร้ บั บริการด้วยการเอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ของผูร้ บั บริการเป็ นสาคัญ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
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เพื่อให้การค้นพบ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในภาพรวมทัง้ ทีส่ งั กัดภาครัฐบาล
และสังกัดภาคเอกชน ผูว้ จิ ยั เห็นสมควรเสนอแนะการศึกษาครัง้ ต่อไปด้งนี้
1. ศึกษาตัวแปรที่เชื่อมโยงกับการรับรู้คุณภาพบริการ เพิม่ เติม ได้แก่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การบอกต่อ การซือ้ ซ้า การกล่าวถึงมนทางบวก
เสมอ เป็ นต้น เพื่อทีจ่ ะเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ การพัฒนา และเป็ นแนวปฏิบตั ใิ ห้การบริการมีคุณภาพทีเ่ ป็ น
เลิศ
2. เพิม่ การศึกษาในโรงพยาบาลของภาครัฐบาลด้วย เพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ คนพบการให้บริการของโรงพยาบาลทีส่ งั กัด
ภาครัฐด้วย
3. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลนะดับสากล
กับโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ตรียมตัวเข้ารับการประเมินการรั บรองมาตรฐาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
บริการก่อนทีจ่ ะรับการประเมินจริง
4. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผูร้ บั บริการทีเ่ ป็ นชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ ค้นพบ และนามา
ออกแบบการบริการให้เหมาะกับความต้องการของผูร้ บั บริการชาติต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจเป็ นรายบุคล
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการวางแผนงานก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอ
ซอร์กบั หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การเลือกทําเลทีต่ งั ้ 2) การศึกษาความเป็ นไปได้ 3) การ
ออกแบบโครงสร้างและงานระบบ และ 4) การกําหนดงบประมาณ กับหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และ
หลักความมีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง และ 2 เงื่อนไขสําคัญ คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ผลการวิจยั พบว่า
การเลือกทําเลทีต่ งั ้ ผูป้ ระกอบการเลือกใช้การเช่าทีด่ นิ แทนการซือ้ สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ มีการวิเคราะห์
ความได้เปรียบ เสียเปรียบและความเหมาะสมของทีต่ งั ้ ตามหลักการตลาดและกฎหมาย สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้
มีการจัดทํารายงานผลกระทบการจราจรสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม การศึกษาความเป็ นไปได้ มีการสํารวจตลาด
และนําข้อมูลมาจัดทําแผนการตลาด สอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ การกําหนดประเภทห้องพัก ราคา วิธบี ริการ และสิง่
อํา นวยความสะดวกสอดคล้อ งกับ หลัก ความพอประมาณและหลัก ความมีเ หตุ ผ ล มีแ ผนธุ รกิจ และแผนการเงิน ที่
สอดคล้องกับหลักความมีภูมคิ ุ้มกันที่ดแี ละเงื่อนไขคุณธรรม การออกแบบโครงสร้างและงานระบบ มีทป่ี รึกษาธุรกิจ
สถาปนิกและวิศวกรเข้ามาเกีย่ วข้องให้คาํ แนะนําแก่เจ้าของในด้านการออกแบบอาคารและการแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอยสําหรับ
ลูกค้าและพนักงานตามหลักการบริหารงานโรงแรม สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุ ผลและ
เงื่อนไขความรู้ และได้นําเงื่อนไขคุณธรรมมาใช้ในการประมูลงานก่อสร้างอาคาร การกําหนดงบประมาณ มีการกําหนด
วงเงินกูย้ มื และการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผลและ
หลักความมีภูมคิ ุ้มกันที่ดี นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ขัน้ ตอนทางความคิดของ
ผูป้ ระกอบการทีม่ ตี ่อธุรกิจโรงแรม กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการรูจ้ กั หลักปรัชญา แต่ไม่เข้าใจวิธที จ่ี ะนํามาประยุกต์ใช้กบั การ
วางแผนงาน ทัง้ นี้เพราะเข้าใจว่าโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มุ่งให้การบริการ และเช่นเดียวกันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่
สวยงาม หรูหรา ซึง่ ขัดแย้งกับหลักความพอเพียง

คําสําคัญ: ขัน้ ตอนการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรม, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract

The purposes of this research were 1) to study and analyze the processes of construction plan of
LeoSor hotel with The Philosophy of Sufficiency Economy, and 2) to analyze the coherence between the
processes of construction plan of LeoSor hotel and The Philosophy of Sufficiency Economy in 4 different
processes: 1) site selection, 2) feasibility study, 3) building design and utilities systems, and 4) budget
allocating with: Moderation, Reasonableness, Self-immune system, and 2 conditions: Knowledge and
Morality. The research results revealed that: Site selection, the entrepreneur chose to rent land instead of
purchase, coherent with the Moderation. There was an analysis of the advantages and disadvantages of the
location, coherent with the Knowledge of marketing and laws. Also, there was a report of traffic impact which
was coherent with Self-immune and Morality. Feasibility study, the marketing survey and a marketing plan
were well prepared, coherent with the Knowledge. Room types, services, and facilities were designed related
to price, coherent with Moderation and Reasonableness. There were a business plan and financial plan
which were coherent with Self-immune and Morality. Building design and utilities systems, to design the
functions of building related to business, a consultant, architects, and engineers were involved with the owner
by giving an advice for building and allocating space area for guests and employees. These were coherent
with Moderation, Reasonableness, and Knowledge. Morality was also applied for bidding. Budget allocating,
there were adequately allocated budget and a ratio of loan which were coherent with Moderation,
Reasonableness, and Self-immune. Besides, there was an interesting additional result about the
entrepreneur’s thinking concept toward the hotel business. That’s the entrepreneur perceived the philosophy
well, but he did not know how to apply with the business. Owing to his understanding, the business aims to
service as well as the other facilities must be luxurious and elegant which contrary to the Sufficiency.

Key words: the processes of construction plan of hotel, The Philosophy of Sufficiency Economy

บทนํา

ธุรกิจโรงแรม เป็ นธุรกิจที่สร้างเกียรติและรายได้ให้กบั ผู้ประกอบการ แต่การจะเป็ นเจ้าของโรงแรมสักแห่ง
หนึ่งคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาๆ สําหรับคนทัวๆ
่ ไป เพราะโรงแรมเป็ นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมากและผู้ทจ่ี ะ
เป็ นเจ้าของโรงแรมควรมีความรอบรู้เกี่ยวกับการธุรกิจการบริหารจัดการเป็ นอย่างดี ต้องเป็ นผู้มวี สิ ยั ทัศน์ทส่ี ามารถ
คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า มีทกั ษะด้านการวางแผนงานและบริหารงานอย่างรอบคอบเป็ นระบบ มีแผนสํารองฉุ กเฉิน
สําหรับกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั เพื่อเป็ นการสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันที่ดใี ห้กบั ธุรกิจ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ได้ทุกเวลา ทัง้ เหตุจาก
ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก
กิจการโรงแรมในประเทศไทย เริม่ ต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 [1] โดยได้
จัดตัง้ หน่วยงานขึน้ มาเพื่อดูแลและสนับสนุน มีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่อง เริม่ จากในปี 2467 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระกําแพงเพชรอัครโยธิน ได้จดั ตัง้ แผนกการโฆษณาของการรถไฟขึน้ เพื่อทําหน้าทีใ่ ห้การรับรองและอํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยให้เป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติ ปี
2479 กระทรวงเศรษฐการ (กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม) ได้เสนอโครงการบํารุง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศสยาม มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่องานโฆษณาชักชวนนักท่องเทีย่ ว เพื่องานรับรองนักท่องเทีย่ ว และ
เพื่องานบํารุงสถานทีท่ ่องเทีย่ วและทีพ่ กั ปี 2492 รัฐบาลได้โอนกรมโฆษณาการจากกระทรวงเศรษฐการ ให้มาอยู่ใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมีช่อื ใหม่ว่า “สํานักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว” ต่อมาในปี 2502 จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัตน์
นายกรัฐมนตรีได้มปี ระกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 เปลีย่ นชื่อสํานักงาน
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็ น “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” [2] ปี 2535 รัฐได้สนับสนุ นธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวโดยกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ปี
2536 รัฐบาลได้อนุ ญาตให้สถาบันการเงินจัดตัง้ กิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facilities) เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและความคล่องตัวในการระดมทุนสําหรับการลงทุนด้านธุรกิจโรงแรม ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีผู้ประกอบการสนใจหันมาลงทุนสร้างโรงแรมกันมากขึน้ ธุรกิจโรงแรมได้ขยายตัวออกจากกรุงเทพฯ ไป
ต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว ข้อมูลของกองสถิตแิ ละการวิจยั การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (โรงแรมของประเทศไทย-FTA)
ระบุว่าปี 2537-2540 มีโรงแรม เกสต์เฮาส์และรีสอร์ทในประเทศไทยทีจ่ ดทะเบียนจํานวนทัง้ สิน้ 4,762 แห่ง จํานวน
ห้อ งพัก ในปี 2537 มี 246,113 ห้อ ง ปี 2538 จํา นวน 255,573 ห้อ ง ปี 2539 จํา นวน 265,542 ห้อ ง และปี 2540
จํานวน 272,993 ห้อง เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา มีห้องพักรวม 4,278 ห้อง ภาพลักษณ์ของโรงแรมไทยจะใหญ่โต
หรูหรา ราคาไม่แพง จัดอยู่ในระดับ 4 หรือ 5 ดาว ใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ทม่ี มี าตรฐานสูง ราคาแพง นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศจากต่างประเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ต่อมาในปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทีเ่ รียกว่า “วิกฤติ
ต้มยํากุง้ ” ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรง เมื่อรัฐบาลได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในวันที่
2 กรกฎาคม 2540 จากอัตราการแลกเปลีย่ นปกติท่ี 25.60 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 28.75 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ และตํ่าสุดที่ 55 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ การลดค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมทีก่ ยู้ มื
เงินจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศตามนโยบายการเงิน BIBF มาใช้เพื่อการลงทุนเพราะทําให้ยอดจํานวนเงินกูเ้ พิม่ สูงขึน้
ทันที โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการโรงแรมของคนไทยในต่างจังหวัดทีส่ ร้างเอง บริหารเอง เมื่อประสบกับวิกฤติโรงแรมต้อง
ทําการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ใช้วธิ แี ละมาตรการแตกต่างกันไป เช่น ขายกิจการ ปิ ดส่วนบริการบางส่วนที่ไม่เกิด
ั หาและ
รายได้ เลิก จ้า งพนั ก งาน ลดทอนค่ า ใช้จ่ า ยด้า นพลัง งาน การบํ า รุ ง รัก ษา ไม่ ชํ า ระหนี้ เพื่อ บรรเทาป ญ
ประคับประคองให้ธุรกิจอยู่ต่อไปได้ โรงแรมบางแห่งแก้ปญั หาโดยใช้วธิ ปี ระสมประสานการบริหารจัดการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําหลักความพอประมาณ หลักเหตุและผล และหลักคุณธรรมมาใช้ในการแก้ไขปญั หา
ตัวอย่าง คือ คือ โรงแรมชุมพร คาบาน่า จังหวัดชุมพร [3] และโรงแรม คําแสด รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี [4] สามารถ
ประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดพ้นจากวิกฤติในครัง้ นัน้ มาได้ สภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
ลงทุนที่เกินตัว ขาดความพอประมาณ สร้างโรงแรมใหญ่โต หรูหรา มีอุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกเกินความ
ต้องการของลูกค้า และเกินความสามารถในการดูแลบํารุงรักษา ผู้ประกอบการควรมีการจัดทําแผนธุรกิจ (business
plan) ทีย่ ดึ แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมคิ ุม้ กัน [5] นําหลัก
ความมีเหตุผล มาใช้วางแผนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว มีเหตุผลประกอบว่าสิง่ ใดควรทํา สิง่ ใดไม่ควรทํา ควรลงทุนตาม
กําลังความสามารถของตนเอง [6]
จากเหตุ ข องปญั หาและวิธีการแก้ไขปญั หาที่ปลายเหตุ ดงั กล่า วข้างต้น ทําให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จ ะศึกษาแนว
ทางการป้องกันปญั หาตัง้ แต่เริม่ ต้นการทําธุรกิจ กล่าวคือ ควรนํ าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตงั ้ แต่
ขัน้ ตอนการวางแผนธุรกิจและแผนงานการก่อสร้างโรงแรม ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เป็ นการศึกษาแนวคิดการวางแผนงาน
ก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์ ตัง้ อยู่ท่ี ถนนโพธิกลาง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีผ่ ู้วจิ ยั ได้ประยุกต์
์
แนวคิดมาจาก พูนศิริ วัจนะภูมิ และ Talun Teng [7] ปรีชา แดงโรจน์ [1] และ Angelo and Vladimir [8] สรุปได้เป็ น
4 ขัน้ ตอน ดังนี้ คือ (1) การเลือกทําเลทีต่ งั ้ (2) การศึกษาความเป็ นไปได้ (3) การออกแบบโครงสร้างและงานระบบ
และ (4) การกํา หนดงบประมาณ และนํ ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั [9] ประกอบด้วยหลักสําคัญ 3 ประการ คือ หลักความพอประมาณ (Moderation) หลัก
ความมีเหตุผล (Reasonableness) และหลักความมีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง (Self-Immunity system) และ 2 เงื่อนไข
สําคัญ คือ เงื่อ นไขความรู้ (Knowledge) และเงื่อนไขคุณธรรม (Morality) ผลการวิจยั ที่ได้จะช่ วยให้เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์และคุ ณค่าของหลัก ปรัชญาที่มีค วามสําคัญต่ อขัน้ ตอนการวางแผนงานก่อสร้างโรงแรม และจะเป็ น
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ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการนําไปเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนงานก่อสร้างโรงแรมได้ตามบริบทและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

เงือ่ นไขความรู้

ขัน้ ตอนวางแผน

ความมีภูมคิ มุ้ กัน

เงือ่ นไขคุณธรรม

หลักปรัชญา

แนวคิดและทฤษฎี
-วิเคราะห์ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของ
ทํา เลที่ตัง้ ระบบสาธารณู ป โภค ความ
สะดวกต่อการเข้าถึงทีต่ งั ้

1. เลือกทําเลทีต่ งั ้

ความพอประมาณ

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล

-วิเคราะห์การตลาด คู่แข่ง ราคา กลุ่ม
ลูกค้า แผนการเงิน รายรับ รายจ่าย

2. ศึกษาความ
เป็ นไปได้

3. ออกแบบอาคาร
และกําหนดพืน้ ทีใ่ ช้

4. กําหนดงบประมาณ

-วิเคราะห์การกําหนดสัดส่วนพื้นทีใ่ ช้สอย
ของลูกค้ากับพนักงาน ความสัมพันธ์ของ
พื้นที่ สิง่ อํานวยความสะดวกและบริการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
ความมีภูมคิ มุ้ กัน

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
ความมีภูมคิ มุ้ กัน

-วิเ คราะห์ ว ิธี ก ารกํ า หนดงบประมาณ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ง า น ร ะ บ บ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แผนสํ า รองด้ า น
การเงิน

โรงแรมทีม่ ขี นาดเหมาะสมต่อเงินลงทุน มีสนิ ค้าและการบริการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้า ธุรกิจสร้างผลตอบแทนสมํ่าเสมอและคุม้ ค่าต่อการลงทุน ธุรกิจมี
ความยังยื
่ น และมีความเสีย่ งตํ่า

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิเคราะห์แผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์ดว้ ยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: ดัดแปลงจาก วรเดช จันทรศร (2554)
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการวางแผนงานก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์กบั หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการศึกษา

รูปแบบการวิจยั เป็ นงานวิจยั แบบคุณภาพ (qualitative research) เชิงวิเคราะห์พรรณนา เฉพาะกรณีโรงแรมลี
โอซอร์ ถนนโพธิกลาง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โรงแรมขนาดเล็ก 7 ชัน้ สูง 21 เมตร พืน้ ทีใ่ ช้
์
สอย 3,600 ตารางเมตร ห้องพัก 76 ห้อง ห้องอาหารขนาด 120 ทีน่ งั ่ 1 ห้อง และห้องประชุมขนาด 120-150 ทีน่ ัง่ 1
ห้อง
ประชากร
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทีเ่ ป็ นกลุ่มบุคคลทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลี
โอซอร์ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์แบบเน้นเฉพาะกลุ่ม จํานวน 7 คน คือ 1) กรรมการ
ผูจ้ ดั การ โรงแรมลีโอซอร์ 2) สถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร 3) วิศวกรโครงสร้างอาคาร 4) วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและ
สือ่ สาร 5) วิศวกรงานระบบปรับอากาศ 6) วิศวกรงานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง 7) วิศวกรออกแบบตกแต่ง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือและวิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิ จยั
ผู้วิจยั ขอความร่วมมือจากต้นสังกัดของกลุ่มประชากรที่จะเป็ นผู้ให้ข้อมูล โดยการขอหนังสืออนุ ญาตจาก
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูล แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ออกเป็ น 3 ชนิด และมีวธิ ีเก็บรวมรวม
ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ด้านวิชาการ อาทิ ตําราทีก่ ล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีการวางแผนงาน
ก่อสร้างโรงแรม บทความวิชาการ งานวิจยั และเอกสารด้านวิชาชีพ อาทิ แบบแปลนและรูปภาพทีส่ ถาปนิก วิศวกรและ
มัณฑนากรนําเสนอ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีน่ ่าเชื่อถือจากหลายๆ ฝา่ ย สอดคล้องกับเทคนิคสามเส้า (triangulation)
2. การสนทนากลุ่ม (focus group)
ผูว้ จิ ยั เข้าร่วมสนทนากับผูป้ ระกอบการ สถาปนิก วิศวกรและมัณฑนากรในช่วงทีม่ กี ารประชุมกลุ่มเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้วจิ ยั กําหนดปญั หาและนํ ามาตัง้ คําถาม นํ าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบและ
วิเคราะห์ นอกจากนี้จะศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น แบบแปลนอาคาร แบบแปลนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
แบบแปลนงานระบบสุขาภิบาล ประปาและดับเพลิง แบบแปลนงานระบบปรับอากาศและแบบแปลนงานตกแต่งภายใน
และภายนอก
3. การสัมภาษณ์ (interview) รายบุคคล
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบไม่มโี ครงสร้างใช้วธิ ีจดบันทึกและบันทึกเทปกับผู้ท่ี
เกีย่ วข้องในขัน้ ตอนการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์ ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้
3.1 ผูป้ ระกอบการ ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เจ้าของโครงการ จํานวน 1 คน โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1.1 แนวคําถามเกี่ยวกับธุรกิจ ประกอบด้วย แนวคิดและแรงจูงใจที่มีต่อธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจ รูปแบบโรงแรมทีต่ ้องการ บริการและสิง่ อํานวยความสะดวกมีอะไรบ้าง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักและเป้าหมาย
รองคือใคร ราคาทีจ่ ะขายและรายได้เป็ นเท่าไร จะใช้รูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร จํานวนเงินลงทุนเท่าไร มาจาก
ไหน และสัมภาษณ์ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนําหลักปรัชญามาใช้เป็ น
แนวทางการวางแผน การลงทุนหรือไม่ อย่างไร ฯ เป็ นต้น
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3.1.2 แนวคําถามเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในหลักสําคัญ 3 ประการและ 2 เงื่อนไขสําคัญ ความเชื่อหรือศรัทธาในหลักปรัชญา มีการนําหลักปรัชญามาใช้ในการ
วางแผนงานและการลงทุนหรือไม่ อย่างไร ฯ
3.2 สถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร จํานวน 6 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลและการสัมภาษณ์แบบ
เน้นเฉพาะกลุ่ม แนวคําถามทีใ่ ช้จะเน้นไปในด้านความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเชื่อและศรัทธา วิธกี ารนํามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงาน ฯ เป็ นต้น
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ถอดข้อความและข้อมูลด้านเนื้อหา กล่าวคือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากเอกสารต่างๆ แบบสอบถาม
ที่ย ัง ไม่ ไ ด้ตีค วามหรือ วิเ คราะห์ม าจัด ประเภทหรือ เปรีย บเทีย บเพื่อ ให้ส ามารถนํ า มาวิเ คราะห์ว่ า ข้อ มู ล ต่ า งๆ มี
ความหมายอะไรทีน่ ่ าจะตรงประเด็นกับเรื่องงานวิจยั แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่มโดยการใช้ตารางแสดงข้อมูล ก่อนทีจ่ ะ
นําไปตรวจสอบข้อมูล ซึ่งผู้วจิ ยั เลือกใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) และการอธิบายอย่าง
เข้มข้น (thick description) [10]
การตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบข้ามแหล่งข้อมูล (data triangulation)
โดยจะตรวจสอบข้อมูลประเภทเดียวกันจากแหล่งทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ นําข้อมูลของวิศวกรมาเปรียบเทียบกับของ
ผูร้ บั เหมาหรือตัวแทนจําหน่ ายสินค้าและเอกสารสาธารณะ (2) การตรวจสอบสามเส้าข้ามวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
(methodological triangulation) เป็ นการตรวจสอบข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์และเอกสาร และ (3) การ
ตรวจสอบข้ามทฤษฎี (theoretical triangulation) เปรียบเทียบทฤษฎีทน่ี ํามาศึกษา วิเคราะห์หาความเหมือนและความ
แตกต่าง นําผลทีไ่ ด้มาตรวจสอบ
การอธิบายอย่างเข้มข้น (thick description) ผูว้ จิ ยั จะใช้การอธิบายและอภิปรายวิธกี ารดําเนินงานของการ
วางแผนงานก่อสร้างโรงแรมอย่างละเอียดเพื่อให้ผอู้ ่านได้มองเห็นภาพและเกิดความเข้าใจชัดเจนเพื่อให้ผอู้ ่านสามารถ
ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง

ผลการศึกษา

เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมลีโอซอร์ เป็ นตัวอย่างขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว ผูว้ จิ ยั จึง
ไม่ได้มุ่งเน้นทีจ่ ะสรุปผลการอ้างอิงไปยังโรงแรมอื่นๆ ดังนัน้ การนําไปใช้หรือการถ่ายโอนผลการวิจยั จึงขึน้ อยู่กบั ดุลย
พินิจของแต่ละบุคคล ซึง่ ผลการศึกษา มีดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเลือกทําเลที่ตงั ้
ทําเลทีต่ งั ้ ของโรงแรมมีผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงควรทีจ่ ะต้องพิจารณา
และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุนซือ้ หรือเช่าทีด่ นิ โดยมีประเด็นสําคัญๆ กล่าวคือ ควรวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบของทําเลทีต่ งั ้ ขนาดของพืน้ ที่เพียงพอหรือเหมาะสมกับประเภทโรงแรมและขนาดหรือไม่ มี
สถานทีท่ เ่ี อือ้ และส่งเสริมธุรกิจ เช่น สถาบันการเงิน ศูนย์การค้าและสถาบันทางธุรกิจ [7] การคมนาคม ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงโรงแรมได้สะดวก [8] พืน้ ทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย มีระบบสาธารณูปโภค นํ้าประปา ไฟฟ้า และสือ่ สาร [1]
ผูว้ จิ ยั ได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ นํ าหลัก
ความพอประมาณและหลักความมีเหตุผล มาใช้ศกึ ษาขนาดของทีด่ นิ และงบลงทุนในทีด่ นิ นําเงื่อนไขความรูแ้ ละหลัก
ความมีเหตุผล มาใช้ศกึ ษาความได้เปรียบและความเสียเปรียบของทําเลทีต่ งั ้ นําหลักความมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ แี ละเงื่อนไข
คุณธรรม มาใช้ศกึ ษาทีต่ งั ้ ของโรงแรมกับข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายธุรกิจโรงแรม กฎหมายควบคุมอาคาร
ข้อกําหนดของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ฯ
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ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาความเป็ นไปได้
การศึกษาความเป็ นไปได้ เป็ นขัน้ ตอนการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลการตลาด โดยการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาด ความต้องการห้องพัก บริการและสิง่ อํานวย
ความสะดวก [7] วิเคราะห์ค่แู ข่งขัน [8] สํารวจแรงงาน [1] นําข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ทาํ แผนธุรกิจและแผนการเงิน
ผูว้ จิ ยั ได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ นํ าเงื่อนไข
ความรู้และหลักความมีเหตุ ผลมาศึกษาวิธกี ารตลาด การสํารวจความต้องการห้องพัก สํารวจกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและ
วิเคราะห์โรงแรมคู่แข่งขัน นําหลักความพอประมาณมาศึกษาวิธกี ารกําหนดราคาห้องพัก ค่าบริการ รายได้และรายจ่าย นํา
หลักความมีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี มาใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT) แผนธุรกิจและแผนการเงิน
ขัน้ ตอนที่ 3 การออกแบบโครงสร้างและงานระบบ
การออกแบบอาคารและงานระบบต้องไม่ขดั กับข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1) การออกแบบคร่าวๆ 2) การพัฒนาแบบ และ 3) การประมูลงานและทําสัญญา [7] ออกแบบโรงแรม ออกแบบสินค้า
และบริการ งานตกแต่งและบรรยากาศให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า [8]
ผูว้ จิ ยั ได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ นําหลักความ
พอประมาณและเงื่อนไขความรูม้ าศึกษาแนวคิดและหลักการออกแบบโครงสร้างอาคาร งานระบบ การแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย
และการบริการในประเด็นความพอเพียง ความสัมพันธ์กบั ราคาและความต้องการของลูกค้า นําหลักความมีเหตุผลและ
เงื่อนไขความรูม้ าศึกษากับผู้ประกอบการในประเด็นการเลือกสถาปนิก วิศวกรและที่ปรึกษาโครงการ นํ าหลักความมี
ภูมคิ ุม้ กันทีด่ แี ละเงื่อนไขคุณธรรม มาศึกษาการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างอาคาร เช่น กฎหมาย
ธุรกิจโรงแรม กฎหมายการเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ กฎหมายควบคุมอาคาร นําเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมและหลักความ
มีภูมคิ มุ้ กันทีด่ มี าศึกษาวิธกี ารประมูลงานก่อสร้าง การคัดเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง นําเงื่อนไขความรูแ้ ละเงื่อนไขคุณธรรม
มาศึกษากับแนวคิดและหลักการพิจารณาเอกสารแบบแปลน และ BOQ (bill of quantities) หรือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
และค่าแรงงานของผูร้ บั เหมา กําหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจะได้ผรู้ บั เหมาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ขัน้ ตอนที่ 4 การกําหนดงบประมาณ
งบประมาณการก่อสร้างมาจากเงินลงทุนของผู้ประกอบการและเงินกู้ยมื [8] ในขัน้ ตอนนี้เป็ นการจัดสรร
จํานวนเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ กล่าวคือ ค่าพัฒนาโครงการ ค่าก่อสร้างอาคาร งานระบบ และเฟอร์นิเจอร์
ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิ ดดําเนินการ [7] อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ ค่าใช้จ่ายก่อนการเปิ ดดําเนินการ และทุน
ดําเนินการ [1]
ผูว้ จิ ยั ได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ นํ าหลัก
ความพอประมาณและหลักความมีเหตุผลมาศึกษาในการกําหนดวงเงินลงทุนและการจัดสรรเงินลงทุน มีการแบ่งเงิน
ลงทุนออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของและส่วนทีก่ จู้ ากสถาบันการเงิน อัตราส่วนร้อยละ 50:50 โดยมีเหตุผลคือ
ผูป้ ระกอบการไม่มเี งินทุนเพียงพอ และผู้ประกอบการมีความเชื่อมันในธุ
่ รกิจและศักยภาพของตนเองว่าธุรกิจจะให้
ผลตอบแทนเพียงพอต่ อการลงทุน และสามารถใช้คืน เงิน กู้ไ ด้ มีก ารจัด สรรเงิน ค่ า ใช้จ่ า ยออกเป็ น 4 ส่ว น คือ 1)
งบประมาณก่อนการก่อสร้าง 2) งบประมาณสําหรับการก่อสร้าง 3) งบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องใช้ และ 4) งบประมาณทดลองเปิ ดดําเนินการ นําหลักความมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ มี าใช้ศกึ ษาในการจัดทําแผนการเงิน
สํารองฉุกเฉิน โดยใช้เงินทุนสํารองจํานวนหนึ่งในส่วนของตนเอง ไม่ต้องกูย้ มื นําเงื่อนไขความรูแ้ ละเงื่อนไขคุณธรรม
มาใช้ในการจัดเตรียมงบประมาณก่อนการเปิ ดดําเนินการ การคัดเลือกตัวแทนผูจ้ าํ หน่ายอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
ใช้เ กณฑ์ท่ีเ ป็ น ธรรม กล่ า วคือ มีก ารเปรีย บเทีย บราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 3 บริษัท ให้ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ภาพสิน ค้า
ภาพลักษณ์ผผู้ ลิต ราคาทีเ่ หมาะสมกับงบประมาณ การจัดส่ง นําหลักความมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี นํามาศึกษากับเกณฑ์การ
ประกันสินค้าและการบํารุงรักษา นําหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักความมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ แี ละเงื่อนไข
คุณธรรมมาศึกษาในงานบริหารบุคคลทีส่ อดคล้องกับกฎหมายแรงงาน กล่าวคือ การกําหนดอัตราค่าจ้างและเงินเดือน
การเลื่อนตําแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆ
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วิ จารณ์และสรุปผล

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์ดว้ ยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อภิปรายได้ดงั นี้
1. ขัน้ ตอนการเลือกทําเลที่ตงั ้
ผูป้ ระกอบการเลือกใช้วธิ กี ารเช่าที่ดนิ แทนการซื้อ โดยเช่าที่ดนิ จากกรมธนารักษ์ บนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 18
ตารางวา ระยะเวลาเช่า 30 ปี ได้ทด่ี นิ ทีม่ ขี นาดเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการสร้างโรงแรมขนาดไม่ใหญ่โตจนเกิน
ความต้องการของตลาดและการบริหารจัดการ โดยมีพ้นื ที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตร สูง 7 ชัน้ ห้องพัก 76 ห้อ ง
ห้องอาหาร 1 ห้อง และห้องประชุม 1 ห้อง แสดงถึงการนําหลักความพอประมาณมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่
ไม่เกินตัว และไม่เป็ นภาระในระยะยาว
ผูป้ ระกอบการนําความรูด้ ้านการตลาดมาประกอบการเลือกทําเลที่ตงั ้ เพราะทําเลที่ตงั ้ ดีจะทําให้ได้เปรียบ
ทางการค้า มีการวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบของที่ตงั ้ พืน้ ที่อยู่ใจกลางเมืองรอบล้อมไปด้วยสถาบันการเงิน
ศูนย์การค้า สํานักงานเทศบาลนคร สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง ลูกค้าสามารถเข้า-ออกได้ 2
เส้นทางคือ จากด้านถนนโพธิกลางและด้
านถนนสุระนารี
์
ผูป้ ระกอบการได้นําหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจมาประกอบการพิจารณาทีต่ งั ้ กล่าวคือ นํากฎกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ทีก่ ําหนดว่า โรงแรมต้องไม่
ตัง้ อยู่ในจุดทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผูพ้ กั ไม่ตงั ้ อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถาน
หรือสถานอันเป็ นทีเ่ คารพทางศาสนา หรือสถานทีอ่ ่นื ใดอันจะทําให้เกิดทัศนียภาพไม่เหมาะสม มีการคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย ไม่ก่อปญั หาด้านการจราจร โดยมีการจัดทํารายงานผลกระทบการจราจร ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นการนํ าเงื่อนไข
ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
นอกจากนี้พบว่า ผูป้ ระกอบการได้นําหลักฮวงจุย้ มาประกอบการพิจารณาทําเลทีต่ งั ้ การกําหนดทิศทีต่ งั ้ และ
เส้นทางเข้า-ออก การทีผ่ ปู้ ระกอบการนําหลักฮวงจุย้ มาใช้ไม่ใช่เป็ นเพราะความเชื่ออย่างไร้เหตุผล แต่หลักการของฮวง
จุย้ นัน้ ถือว่าเป็ นเรื่องของเหตุและผล

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการเลือกทําเลทีต่ งั ้ กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขัน้ ตอนการศึกษาความเป็ นไปได้
ผูป้ ระกอบการได้นําความรูด้ า้ นการตลาดมาใช้ในการวางแผน มีการศึกษาและสํารวจสภาพตลาดในจังหวัด
นครราชสีมา และใกล้เคียงอย่างไม่เข้มข้น ใช้วธิ วี เิ คราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT) นําข้อมูลมา
จัดทําแผนธุรกิจและแผนการเงิน และใช้ในการออกแบบอาคาร งานระบบ จํานวนและขนาดของส่วนบริการ ให้สมั พันธ์
กับความต้องการและกําลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปจั จุบนั และอนาคต เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม
ราคาห้องพักเฉลีย่ อยู่ท่ี 1,000-1,200 บาท แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการได้นําเงื่อนไขความรู้ หลักความพอประมาณ
และหลักความมีเหตุผลมาใช้อย่างรอบคอบ
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาทําแผนธุรกิจและแผนการเงินระยะยาว 8 ปี แสดงผลประกอบการรายได้และ
รายจ่ายและผลกําไรจากการลงทุนพอเพียงกับการปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และส่งคืนเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินได้ภายใน
ระยะเวลา 8 ปี การมีแผนธุรกิจและแผนการเงินระยะยาวแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการได้นําเงื่อนไขความรู้ หลักมี
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ภูมคิ ุ้มกันที่ดแี ละเงื่อนไขคุณธรรมมาปรับใช้ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการได้นําข้อมูลจากการศึกษาความเป็ นไปได้มา
จัดทําแผนบุคลากร การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ จัดทําแผนก่อนเปิ ดและหลังเปิ ดดําเนินการอีก
ด้วย

ภาพ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการศึกษาความเป็ นไปได้กบั หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขัน้ ตอนการออกแบบโครงสร้างอาคารและงานระบบ
ผูป้ ระกอบการ สถาปนิกและวิศวกรได้นําข้อมูลจากรายงานผลการศึกษาความเป็ นไปได้มาใช้พจิ ารณาการ
ออกแบบโครงสร้างอาคาร งานระบบ และแบ่งพื้นที่ใช้สอย ออกแบบโรงแรมขนาด 7 ชัน้ สูง 21 เมตร พื้นที่ใช้สอย
3,600 ตารางเมตร แบ่ ง พื้น ที่อ าคารออกเป็ น 2 ส่ว นคือ ส่ ว นแรกสํา หรับ ลู ก ค้า ประกอบด้ว ยห้อ งพัก 76 ห้อ ง
ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง และโถงต้อนรับลงทะเบียน ส่วนทีส่ องพืน้ ทีส่ ว่ นของพนักงาน ประกอบด้วยฝ่าย
บริหาร ต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม ห้องครัว บัญชีและการเงิน จัดซือ้ ห้องเก็บสินค้า แม่บ้าน บุคคล และช่างซ่อม
บํารุง โรงแรมมีขนาดและการบริการเพียงพอต่อการรองรับลูกค้าได้ 120-150 คน สัมพันธ์กบั รายได้และรายจ่าย ให้
ผลตอบแทนภายในระยะเวลา 8 ปี การดําเนินงานโดยการยึดหลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ได้มกี ารนําหลักความ
พอประมาณและเงื่อนไขความรูม้ าปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผู้ประกอบการเลือกใช้นักวิชาชีพเพื่อการออกแบบ และจ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ โรงแรมเพื่อให้คําแนะนํ า
ประกอบการออกแบบและแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย โดยแบ่งการออกแบบเป็ น 3 ระยะ คือ 1) การออกแบบขัน้ ต้นอย่างคร่าวๆ
ให้สอดคล้องกับข้อมูลรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ กล่าวคือ จํานวนและขนาดพืน้ ทีข่ องห้องพัก ห้องอาหาร ห้อง
ประชุมต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ราคาและส่วนของพนักงาน 2) การแก้ไขแบบแปลนและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากระยะที่ 1 ให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ และ 3) เมื่อได้แบบทีส่ มบูรณ์เป็ นทีพ่ อใจแล้วจึงนําแบบมา
จัดพิมพ์เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง และการประมูลงาน การดําเนินงานในขัน้ ตอนนี้เป็ นการนําเงื่อนไขความรูด้ า้ น
วิชาการและวิชาชีพประกอบกับหลักความมีเหตุผลและมาใช้อย่างรอบคอบ
ความสํา คัญ ของการออกแบบอาคารคือ ต้อ งไม่ ขดั ต่ อกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง กล่ าวคือ ต้องสอดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 61 (2550) กฎกระทรวงเรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. 2518 การปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมาย สัมพันธ์กบั
หลักความมีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นระยะยาวและแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมเพราะอาคารต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อ
ผูใ้ ช้ประโยชน์ ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม (โครงการนี้ไม่ต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555 เพราะขนาดโรงแรมไม่เข้าเงื่อนไข คือ มีหอ้ งพัก
น้อยกว่า 80 ห้อง พืน้ ทีใ่ ช้สอยตํ่ากว่า 4,000 ตารางเมตร สูงน้อยกว่า 23 เมตร)
ผูป้ ระกอบการนําเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมและความมีภูมคิ ุม้ กันมาใช้เพื่อการประมูลงาน การประมูล
งานมีผเู้ กีย่ วข้องหลัก คือ เจ้าของโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ และผูร้ บั เหมา ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต้องใช้ความรูป้ ระสบการณ์
และคุณธรรมมาเป็ นกลไกในการพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์ เข้าใจวิธกี ารเจรจาต่อรอง การอ่านเอกสารแบบแปลน
และ BOQ (bill of quantities) หรือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานของผู้รบั เหมา เพื่อคัดเลือกผูร้ บั เหมาที่
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เหมาะสมที่สุด ข้อ มูล ที่ไ ด้จะใช้เ ป็ น บรรทัด ฐานในขัน้ ตอนการก่ อสร้างการชํา ระเงิน และการเสียภาษี นํ า มาเป็ น
ภูมคิ มุ้ กันป้องกันปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต

ภาพ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ ตอนการออกแบบโครงสร้างและงานระบบกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ขัน้ ตอนการกําหนดงบประมาณ
ผูป้ ระกอบการแบ่งเงินลงทุนออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าของและส่วนทีก่ จู้ ากสถาบันการเงิน อัตราส่วน
ร้อยละ 50:50 (งบ 110 ล้านบาท) เมื่อนําหลักความมีเหตุผลและหลักความมีภูมคิ ุม้ กันมาวิเคราะห์พบว่า การกูย้ มื เงิน
เพื่อการลงทุนระยะยาว ไม่ได้นําไปใช้ในระยะสัน้ ๆ ไม่ขดั กับหลักปรัชญา ตรงกันข้ามหลักปรัชญาได้แสดงให้เห็นว่า
“บุคคลและธุรกิจทัวไปมี
่
ความจําเป็ นในการเป็ นหนี้เพื่อการลงทุนหรือการใช้จ่ายสินค้าคงทนที่มมี ูลค่าสูง เช่น ทีอยู่
อาศัย [11] หากจํานวนหนี้ไม่เกินความสามารถในการใช้คนื และนํามาเพื่อการลงทุนทีเ่ กิดประโยชน์ หากผูป้ ระกอบการ
เลือกการซือ้ ทีด่ นิ จะต้องมีงบประมาณสําหรับการซือ้ ทีด่ นิ อาจจะต้องเป็ นหนี้มากกว่าความสามารถในการใช้คนื ได้ จะ
เกิดความเดือดร้อนในภายหน้า และอาจเป็ นการรบกวนผูอ้ ่นื ขัดกับหลักความพอประมาณ เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ
ผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมันในธุ
่ รกิจและศักยภาพของตนเองทีจ่ ะสร้างรายได้อย่างเพียงพอต่อจนสามารถใช้คนื เงินกู้
ได้ภายในระยะเวลา 8 ปี (เงินกูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากสถาบันการเงินทีต่ ้องใช้หลักความรู้ ความมีเหตุผลและความ
พอประมาณในการพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการจากแผนธุรกิจและแผนการเงิน ประกอบกับพื้นภูมหิ ลังและ
ประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการ ความพอประมาณและความมีเหตุผลกับเงินลงทุน)
ผูป้ ระกอบการนําเงินงบประมาณมาจัดแบ่งเป็ นเงินค่าใช้จ่าย 4 ส่วน คือ 1) งบประมาณก่อนการก่อสร้าง ร้อย
ละ 2.72 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสําหรับทีป่ รึกษา การออกแบบ การศึกษาความเป็ นไปได้ 2) งบประมาณสําหรับการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 82.64 ประกอบด้วยงานโครงสร้างและสถาปตั ยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา
สุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศ งานตกแต่งภายในและภายนอก 3) งบประมาณเพื่อจัดซือ้ อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และเอกสารร้อยละ 10 4) งบประมาณทดลองเปิ ดดําเนินการ ร้อยละ 4.64 ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าวัตถุดบิ อาหารและเครื่องดื่ม และค่าประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินออกเป็ นส่วนๆ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน นําหลักเหตุผล และเงื่อนไขความรูม้ าประกอบการพิจารณา
การจัดสรรเงินงบประมาณ ผูป้ ระกอบการได้จดั สรรเงินจํานวนหนึ่งไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน (แผนการเงิน) กรณี
งบประมาณเกินกว่าที่กําหนดหรือผลการดําเนินการตํ่ากว่าเป้าหมาย โดยใช้เงินทุนสํารองจํานวนหนึ่งในส่วนของ
ตนเอง ไม่ตอ้ งกูย้ มื แสดงให้เห็นถึงหลักความมีภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี
การคัดเลือกผู้รบั เหมางานและผู้จําหน่ ายสินค้าให้สอดคล้องกับงบประมาณ ผู้ประกอบการได้นําเงื่อนไข
ความรูแ้ ละเงื่อนไขคุณธรรมมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนผูจ้ าํ หน่ายอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ เปรียบเทียบ
ราคาอย่างน้ อ ย 3 บริษัท ใช้เ กณฑ์คุณ ภาพสินค้า ภาพลักษณ์ ผู้ผลิต ราคาที่เ หมาะสมกับงบประมาณ การจัดส่ง
เงื่อนไขการประกันสินค้าและการบํารุงรักษามาใช้อย่างรอบคอบ
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ผูป้ ระกอบการได้นําหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และเงื่อนไขคุณธรรมมาใช้เพื่อการกําหนด
งบประมาณเงินเดือนและค่าจ้างพนักงาน สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน การว่าจ้างและการให้เงินเดือนค่าจ้าขึน้ อยู่กบั
ความรูแ้ ละประสบการณ์

ภาพ 5 แสดงความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนการกําหนดงบประมาณกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาขัน้ ตอนการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอซอร์พบว่า มีขนั ้ ตอนสําคัญนอกเหนือจาก
ขัน้ ตอนทัง้ 4 อีกหนึ่งขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนทางความคิด (conceptual) ของผูป้ ระกอบการ ทีม่ ตี ่อการลงทุน การศึกษา
และวิเ คราะห์พบว่า กรณีโรงแรมลีโอซอร์ ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจต่ อการลงทุนมากกว่าหนึ่งแรงจูงใจ กล่าวคือ
แรงจูงใจแรก คือ การลงทุนในธุรกิจโรงแรมเป็ นการลงทุนระยะยาวสามารถสร้างรายได้และเป็ นหลักประกันความมันคง
่
ของครอบครัว ประการทีส่ อง ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ และมีเกียรติ ทันทีทส่ี ร้างโรงแรมและเปิ ดดําเนินการ
มูลค่าจะเพิม่ ขึน้ และผู้ท่เี ป็ นเจ้าของจะได้รบั การยอมรับในชุมชนและสังคม แรงจูงใจดังกล่าวสัมพันธ์กบั หลักความมี
เหตุ ผลและหลักการมีภูมคิ ุ้มกันที่ดี ประกอบกับเงื่อนไขความรู้ นอกจากนี้ผู้ประกอบยังมีการพิจ ารณาไตร่ตรองใน
ประเด็นสําคัญ คือ
1.1 ประเภทโรงแรมและรูปแบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมต่อพืน้ ที่ โดยผูป้ ระกอบการนําข้อมูลเบือ้ งด้าน
พืน้ ทีต่ งั ้ ของโรงแรมมาประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าพืน้ ทีเ่ หมาะสมกับโรงแรมประเภทในเมือง (city hotel)
1.2 จํานวนเงินลงทุน และทีม่ าของเงินลงทุน
1.3 วิเคราะห์สภาพธุรกิจปจั จุบนั และอนาคตอย่างคร่าวๆ ก่อนจะดําเนินการในขัน้ ตอนต่างๆ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอว่าควรเพิม่ ขัน้ ตอนทางความคิด (conceptual) ไว้ในการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรม
อีก 1 ขัน้ ตอน และควรเป็ นขัน้ ตอนเริม่ ต้น รวมเป็ น 5 ขัน้ ตอน โดยแสดงไว้ในภาพ 6 ดังนี้

ภาพ 6 แสดงความสัมพันธ์ของขัน้ ตอนทางความคิดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เนื่องจากงานวิจยั นี้เป็ นกรณีศกึ ษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการวางแผนงานการก่อสร้างโรงแรมลีโอ
ซอร์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วจิ ยั ได้พยายามศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงที่อาจ
เกิดขึน้ ก่อนหน้านี้ เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบแต่ไม่พบ การศึกษาส่วนหนึ่งจึงมาจากความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
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ผูว้ จิ ยั ทีม่ ปี ระสบการณ์ต่อการเป็ นทีป่ รึกษางานก่อสร้างโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา 4 แห่ง บุรรี มั ย์ 1 แห่ง และเป็ น
พนักงานระดับผู้บริหารโรงแรมมากกว่า 5 โรงแรม หากนักวิชาชีพหรือผูท้ ่ที ําหน้าที่ให้คําปรึกษาในธุรกิจโรงแรม
รวมทัง้ ผูท้ ส่ี นใจต้องการศึกษาเพื่อเป็ นความรู้ เมื่อต้องการนําผลการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ควรพิจารณาตามบริบทของ
แต่ละโรงแรมทีอ่ าจจะแตกต่างกันในด้านทําเลทีต่ งั ้ ขนาดโรงแรม และกลุ่มลูกค้า ทีแ่ ตกต่างไปจากกรณีศกึ ษานี้
3. ผูว้ จิ ยั มีแนวคิดทีจ่ ะนําผลการวิจยั มาใช้ศกึ ษาแบบต่อเนื่องในขัน้ ตอนการก่อสร้างโรงแรม และการบริหาร
จัดการโรงแรม เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบบูรณาการในการลงทุนธุรกิจโรงแรมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป
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การสํารวจความคิ ดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร
The survey on opinion towards image of the organization using solar cell of
people in Bangkok
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บทคัดย่อ

งานวิจ ัย เรื่อ งการสํ า รวจความคิด เห็น ที่มีต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รที่ใ ช้ โ ซล่ า เซลล์ ข องประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่า
เซลล์ การรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโซล่าเซลล์ และ ความคิดเห็นต่อเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม การวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาจากลุ่มตัวอย่างทีค่ ดั เลือกเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามเข้าใจเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์อย่างน้อยใน
ระดับเบือ้ งต้นคือเคยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์ และมีความเข้าใจในรูปลักษณ์ และประโยชน์ในการใช้งานของโซ
ล่าร์เซลล์ จํานวน 150 คน
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์อยู่ในระดับดีทงั ้ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านสังคมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้านความเป็ นผูน้ ํา ด้านภาพรวมองค์กร และด้านทีม่ สี ว่ นร่วมต่อนโยบาย
พลัง งานของประเทศ ด้า นที่ก ลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค ะแนนมากที่สุด คือ ด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและเป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อม ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารทีก่ ลุ่มตัวอย่างได้รบั มากทีส่ ดุ คือด้านอินเตอร์เน็ต และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่าองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การรับรอง
จากสถาบันพลังงานและสิง่ แวดล้อมระดับสากล โดยควรมีการต่ออายุทุกปี และสื่อสารให้ผู้มสี ่วนได้เสียต่อองค์กรได้
รับทราบข้อมูล
จากการทดสอบสมมุตฐิ านพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ และต่อเครื่องหมายรับรองคุณภาพไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ ปจั จัยส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโซล่าร์เซลล์ไม่
แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ แต่ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับโซ
ล่าร์เซลล์แตกต่ างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ องค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ควรให้ความสําคัญกับช่องทางการ
สือ่ สารไปยังกลุ่มเป้าหมายในอาชีพต่าง ๆ
คําสําคัญ: ภาพลักษณ์ ความคิดเห็น โซล่าร์เซลล์ การสํารวจ
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Abstract

The research of the survey on attitudes of people in Bangkok towards the image of organizations
using solar cell aims to study personal factors that affect attitudes towards the image of organizations using
solar cell, information acknowledgement about solar cell, and attitudes towards environmentally-friendly
hallmark. The sample of the research is a group of 150 people who have at least basic level of
understanding about solar cell; that is, those who used to receive information about solar cell and have
perception on its figure and advantages.
The research indicates that the subjects have good attitudes towards the image of organizations
using solar cell in entirely 4 aspects including social and environmentally-friendly aspect, leadership, overall
image of the organization, and engagement in energy policy of the country. The aspect received the highest
score is responsibility and environmentally-friendly aspect. Communication channel from which the subjects
acquire most information is the internet. Most of the subjects agree that organizations using solar cell should
have an environmentally-friendly hallmark warranted by an international energy and environment institution
under the annual renewal, and should communicate to all stakeholders.
According to the hypothesis testing, the subjects with different personal factors have no difference in
attitudes towards the image of organizations using solar cell, and the hallmark. Different personal factors
including gender, age, education level, and average income per month do not have different effect on solar
cell information acknowledgement, while different occupations do. Therefore, the organizations using solar cell
should pay more attention to communicating with the target group of various profession.

Keywords: image , Opinion , solar cell , survey

บทนํา

ปจั จุบ ัน การรณรงค์เรื่อ งการใช้พ ลังงานทดแทนของรัฐบาล และแนวคิด เรื่อ งการดํา เนิ น กิจ การที่เ ป็ นมิต ร
กับสิง่ แวดล้อมได้รบั ความสนใจอย่างต่ อเนื่ อง ส่งผลให้ทงั ้ หน่ วยงานของภาครัฐ และเอกชนเกิด การตื่นตัว หันมา
ให้ความสําคัญกับโซล่าร์เซลล์มากขึน้ ประกอบกับนโยบายในการขายคืนไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโซล่าร์เซลล์ให้กบั การไฟฟ้า
ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว จึงมีหลายองค์กรต้องการทีจ่ ะใช้ไฟฟ้าทีผ่ ลิตจากโซล่าร์เซลล์มากขึน้ แต่ทงั ้ นี้พบว่าจํานวนคนหรือ
องค์กรทีต่ ดั สินใจใช้โซล่าร์เซลล์จริงๆ นัน้ ยังมีจํานวนไม่มากและยังไม่แพร่หลายเท่าทีค่ วร ด้วยระยะเวลาการคืนทุน
เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าปกติคือ 8-10 ปี โดยประมาณ ทําให้หลายหน่ วยงานชะลอการตัดสินใจ เนื่องจากเห็นว่า
ระยะเวลาการคืนทุนหากเทียบกับการลงทุนด้านอื่น อาจเป็ นระยะเวลาทีน่ านกว่า
การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งประเด็นไปทีก่ ารศึกษาเกีย่ วกับภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ในมุมมองของผูบ้ ริโภค
เพื่ อ นํ าผลที่ ไ ด้ ร ั บ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง การตลาด นั น่ คื อ การต่ อ ยอดการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รสี เ ขี ย ว
เพื่อสามารถใช้จุดเด่นนี้ ในการกําหนดยุทธศาสตร์องค์กร และเป็ นการสร้างมิตใิ หม่ในการแข่งขัน เพื่อชดเชยระยะเวลาคืนทุน
ทีถ่ ูกมองว่านานเกินไป หรือมากกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น แต่หากยังสามารถนําภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์มาต่อ
ยอดเพื่อการสร้างฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ และการพัฒนาเป็ นองค์กรทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป ดังนัน้ การลงทุนในโซล่าร์เซลล์จะไม่เป็ นเพียง
้
การลงทุนในแง่ของประหยัดค่าไฟฟาเท่านัน้ แต่ยงั ถือเป็ นการลงทุนในด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ได้อกี ด้วย
การแข่งขันด้านการตลาดมีความรุนแรง ทัง้ ในด้านราคา คุณภาพ และนวัตกรรม องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเร่ง
พัฒนาตัวเองเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ แนวคิดเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ในด้านต่าง ๆ จึงเข้ามามี
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บทบาทในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้บริโภค และเป็ นตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ผู้บริโภคใน
ปจั จุบนั นํามาเป็ นตัวตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการ
ในอนาคต ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้มนุ ษย์ต้องลดการใช้ทรัพยากรทีเ่ ป็ นภัยต่อสิง่ แวดล้อมลงถึง
ร้อยละ 60.85 ซึง่ หมายความว่า วิถชี วี ติ ของผูค้ นจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างสิน้ เชิง การอนุรกั ษ์พลังงานและกิจกรรมใด ๆ
ก็ตามเพื่อพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมจะไม่เป็ นเพียงแต่กระแสหรือแฟชัน่ หากแต่จะเป็ นแนวโน้มใหม่ท่มี าจากแรงผลักและ
ความจําเป็ น และคงอยู่ต่อไปในระยะยาว
ปญั หาภาวะโลกร้อนเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็ นป ญั หาที่ทวโลกกํ
ั่
าลังให้ความสนใจและเร่งหา
มาตรการเพื่อควบคุม โดยมาตรการกีดกันทางการค้าก็เป็ นมาตรการหนึ่งที่มแี นวโน้มจะนํ ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
อนาคต และถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ถูกบังคับใช้ตามมาตรการดังกล่าวในปจั จุบนั แต่กค็ วรต้องดําเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นหนึ่งในแนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ เป็ นจุดเริม่ ต้นให้ประเทศ
ไทยเริม่ ก้าวสู่เส้นทางของการเป็ นสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Carbon Society) และให้เป็ นแบบอย่างของสังคมโลกที่
กล่าวขวัญถึงประเทศไทยว่าเป็ นประเทศทีม่ คี วามมุ่งมันและสนั
่
บสนุนให้มกี ารใช้พลังงานทดแทน
ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเองก็เช่นเดียวกัน จากผลกระทบเรื่องภาวะโลกร้อนที่ทําให้ผู้บริโภคต้องบริโภคอย่าง
ประหยัดและรอบคอบมากขึน้ ส่งผลให้กลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจก็ได้รบั ผลกระทบไปด้วย เมื่อองค์กรทัง้ หลาย ทัง้ ขนาด
เล็ก ปานกลาง และขนาดใหญ่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวและองค์กรสาธารณะ ต่างก็ตอ้ งแข่งขันและแสวงหาวิธกี ารดึงดูดความ
สนใจจากผู้บริโภคด้วยการสร้างกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการปรับกระบวนการในองค์กร
ตัง้ แต่การผลิต การทํางานปกติ กิจกรรมทางการตลาด จนกระทังการสร้
่
างโครงสร้างองค์กรใหม่โดยเพิม่ ตําแหน่ ง
ผู้บ ริห ารด้า นสิง่ แวดล้อ ม หรือ การพัฒ นาเพื่อ ความยัง่ ยืนขึ้น มา พร้อมกับ มุ ม มองใหม่ ๆ ภายในสํา นัก งานเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และปลูกฝงั ให้บุคลากรในองค์กร มีจติ สํานักด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจริง ๆ
องค์กรใดก็ตาม ทีย่ งั คงเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงมิตเิ ดียวไม่สนใจมิตอิ ่นื ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องของ
คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ย่อมหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด (Market share) รายจ่ายที่
ั่
น่าจะลดลง ตลอดจนมูลค่าของภาพลักษณ์และแบรนด์ทส่ี มควรจะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากทางฟากฝงของผู
บ้ ริโภค ทีต่ ่างกําลัง
จับตาดูอยู่ว่า องค์กรเหล่านี้จะสร้างแบรนด์ สร้างองค์กรและสร้างสรรค์ขอ้ ความทางการตลาดได้อย่างน่ าสนใจมากขึน้
หรือไม่ในการดูแลปกป้องสิง่ แวดล้อม
การสร้างความยังยื
่ นขององค์กร (Corporate Sustainability) จึงเป็ นกระบวนทัศน์ทส่ี าํ คัญอย่างยิง่ ในการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่ แนวคิดนี้เสนอว่า การเติบโตและผลกําไรขององค์กร (Corporate Growth and Profitability)
เป็ นสิง่ สําคัญ แต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะทําให้องค์กรอยู่รอดอย่างยังยื
่ นได้ จําเป็ นจะต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกีย่ วข้องกับ
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นควบคู่กนั ไปด้วย อาทิ การปกป้องสิง่ แวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและความเป็ นธรรมทาง
สังคม เป็ นต้น
อย่างไรก็ดใี นยุคทีเ่ ทคโนโลยียงั คงได้รบั การพัฒนาอย่างไม่สน้ิ สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค เรา
จึงพบเห็นสินค้าต่าง ๆ มากมายต่างทยอยเข้าสู่ตลาดไม่เว้นแต่ละวัน ยิง่ เมื่อรวมกับสินค้าเดิมในตลาดซึง่ มีนับไม่ถ้วน
อยู่แล้ว ดังนัน้ การที่สนิ ค้าชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะแทรกตัวเข้าไปยืนอย่างโดดเด่น ณ จุดที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้
ท่ามกลางกระแสของการแข่งขันอันรุนแรงในปจั จุบนั ย่อมมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีส่ นิ ค้าชิน้ นัน้ จะต้องเข้าสูก่ ระบวนการ
สําคัญทีเ่ รียกว่า “การสร้างแบรนด์” (Branding)
ในการทําวิจยั ครัง้ นี้จะมุง่ เน้นการศึกษาเรื่อง การยอมรับของผูบ้ ริโภค ทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้พลังงาน
ทดแทนจากโซล่าร์เซลล์ ทัง้ ในด้านของการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้านการเป็ นผูน้ ํา ด้านการเป็ นองค์กรสมัยใหม่และ
การดําเนินกิจการทีส่ อดคล้องกับนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศ
ในด้า นการสร้า งภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รนัน้ เสรี วงษ์ ม ณฑา ได้ก ล่า วไว้ว่ า “ภาพลัก ษณ์ ” เป็ น ผลรวมระหว่ า ง
ข้อเท็จจริง (Objective Facts) กับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) ซึง่ มีผลมาจากการรับรูข้ องบุคคลทีม่ ตี ่อ
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สิง่ ใดสิง่ หนึ่งตัวอย่างเช่น ภาพลักษณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจะขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยนัน้
คือสถานทีต่ งั ้ คณะทีเ่ ปิ ดสอน อาจารย์ นักศึกษา ชื่อเสียงเกียรติคุณทีป่ รากฏ เป็ นต้น ส่วนการประเมินส่วนตัวของแต่
ละบุคคลนัน้ เช่น ถ้าถามถึงสถานทีต่ งั ้ กับคนทีอ่ าศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก็จะได้รบั คําตอบเป็ นไปในทางบวก เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้และเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ซึง่ อาจเปลีย่ นจากภาพลักษณ์ท่ดี ี
เป็ นภาพลักษณ์ ท่ไี ม่ดหี รือเปลี่ยนจากไม่ดกี ลายเป็ นดีกไ็ ด้ ดังนัน้ การสร้างภาพลักษณ์ต้องอาศัยระยะเวลาและการ
สือ่ สารด้วยสาร (Message) ทีถ่ ูกต้องตรงกับทีอ่ งค์กรได้กาํ หนดไว้แต่แรก ภาพลักษณ์นนั ้ จึงจะค่อย ๆ ปรากฏขึน้ ในใจ
ของกลุ่มเป้าหมายทีละน้อยและเพิม่ พูนขึน้ กระทังฝ
่ งั รากลึกในจิตใจ จนกลายเป็ นภาพลักษณ์ท่สี ามารถจดจําได้ และ
เชื่อมโยงเข้ากับความคิดเห็น พฤติกรรม และการตัดสินใจต่าง ๆ ตามมา ซึ่งผลที่ได้รบั ตามมาก็คือ การได้รบั การ
สนั บ สนุ น ปกป้ องชื่อ เสีย ง จนถึง ระดับ ศรัท ธา ดัง นั น้ ภาพลัก ษณ์ จ ึง เป็ น สิ่ง ที่ส ามารถสร้า งขึ้น ได้ ซึ่ง วิธีก าร
ประชาสัมพันธ์กม็ บี ทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างและเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ขององค์กร
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นผลจากการประมวลความคิดของบุคคลโดยผนวกกันในแง่ของ
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น โดยมีปจั จัยเกื้อหนุ นคือ ประสบการณ์ของผู้คดิ เห็น ระยะเวลาและความถี่ท่ไี ด้รบั ข้อมูล
ข่าวสาร เหล่านี้สามารถประมวลเป็ นภาพในใจซึง่ เรียกกันว่าภาพลักษณ์ ซึง่ ภาพลักษณ์น้ีจะอยู่ในใจเพียงระยะเวลา
หนึ่ง เมื่อปจั จัยดังทีไ่ ด้กล่าวมาแปรเปลีย่ นไป ก็จะทําให้ภาพลักษณ์นนั ้ เปลีย่ นไปด้วยเช่นกัน
ในการทีอ่ งค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่าน
อุปกรณ์คอื แผงโซล่าร์เซลล์นัน้ นอกจากจะสะท้อนในเรื่องของการช่วยลดมลภาวะแล้ว โซล่าร์เซลล์ยงั สามารถเป็ น
เครื่องมือตัวหนึ่งที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ ซึ่งแสดงถึงความมีวิสยั ทัศน์ และความเป็ นผู้นําขององค์กรนัน้ ๆ ในการ
ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับการนํามาปรับใช้ในด้านความมันคงทางพลั
่
งงานเพื่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมคือ
การช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ดว้ ย
งานวิจยั ฉบับนี้ ซึ่งเกีย่ วข้องโดยตรงกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใช้โซล่าร์เซลล์ จะสามารถพัฒนา
เป็ นเครื่องมือทางการตลาดด้านการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านบวกได้ และจะสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เนื่องจากปจั จุบนั กลุ่มผูบ้ ริโภคได้หนั มาสนใจและสนับสนุนองค์กรทีท่ าํ ธุรกิจสีเขียว และคํานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชนมากขึน้ การที่องค์กรใดมีภาพลักษณ์ทแ่ี สดงถึงการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความเป็ นผูน้ ํ าใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนได้นนั ้ ย่อมเป็ นองค์กรทีม่ โี อกาสในการต่อยอดการสร้างฐานลูกค้าแบบยังยื
่ นมากขึน้ ใน
อนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์
2.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์
3.เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
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กรอบแนวคิ ด
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์
ความคิดเห็นต่อเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

สมมุติฐานการวิ จยั

1.ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรทีใ่ ช้โซล่าเซลล์ต่างกัน
2.ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ ต่างกัน
3.ปจั จัยส่วนบุคคลที่แตกต่ างกัน มีผลต่ อความคิดเห็นด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมต่างกัน

วิ ธีวิทยาการวิ จยั

การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามทีม่ คี ่าความเชื่อมัน่
ที่ 0.87 เพื่อสํารวจความคิดเห็นทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซลาร์เซลล์และเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมถึงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องโซล่าร์เซลล์ ทัง้ นี้การสํารวจความคิดเห็นดังกล่าว
ได้ทาํ กับกลุ่มตัวอย่างทีค่ ดั เลือกเฉพาะผูม้ คี วามเข้าใจเรื่องโซล่าร์เซลล์อย่างน้อยในระดับเบือ้ งต้น คือเคยได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์และมีความเข้าใจในรูปลักษณ์ และประโยชน์ในการใช้งานของโซล่าร์เซลล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 150 คน
สําหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามดังกล่าว แบ่งออกเป็ น
4 ตอนคือ ปจั จัยส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน) ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์และความคิดเห็นต่อเครื่องหมายคุณภาพ
ด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยใช้สถิติ 2 ประเภทคือ สถิตเิ ชิงพรรณา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) ส่วนสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA)
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ผลการศึกษา

ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลของการวิจยั เป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีส่ าํ รวจทัง้ หมดคือ 150 คน เป็ นเพศหญิง 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 เพศชาย
91 คน คิด เป็ นร้อยละ 60.7 ทัง้ นี้พ บว่ ากลุ่ม ประชาส่ว นใหญ่ มีอ ายุ 31-40 ปี จํานวน 51 คน คิด เป็ นร้อยละ 34
รองลงมาคือ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.7 อายุ 41-50 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 และ 51 ปี ขน้ึ ไป
จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 14
ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 58
รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํ นวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 และ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 25 คิดเป็ นร้อยละ 16.7 คน
อาชีพ พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพพนักงานองค์กรเอกชน/บริษทั จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3
รองลงมาคือเจ้าหน้าที/่ พนักงานของรัฐ จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.0 และอาชีพอื่น ๆ คือรับจ้างเลีย้ งเด็กและรับจ้างทัวไป
่ จํานวน 4 คน คิดเป็ น 2.7
ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มรี ายได้ต่ํากว่า 20,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ 20,001-40,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.0 รายได้ 40,001-60,000 บาท
จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.7 และ รายได้ 60,000 บาทขึน้ ไป จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0
ส่วนที่ 2 ความคิ ดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์
ในส่วนนี้แบ่งความคิดเห็นทีม่ ตี ่อประเภทของภาพลักษณ์องค์กรออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ความคิดเห็นที่มตี ่อภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กลุ่มตัว
อย่างไรส่วนใหญ่มคี วามเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.05 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ปจั จัยทัง้ 4 ข้อ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การช่วยลดภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลีย่ 4.07 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.87) การช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ (ค่าเฉลีย่ 3.99 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.88) การเป็ นองค์กรสี
เขียว(ค่าเฉลีย่ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (ค่าเฉลีย่ 3.82 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.89)
2. ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านการเป็ นผู้นํา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มคี วามเห็นในระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 3.93 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.77) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประเด็นทัง้ 5 ข้อ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เป็ นผูน้ ําด้านการใช้พลังงานทดแทน (ค่าเฉลีย่ 4.15 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.92) เป็ นผูน้ ําด้านการสร้าง
จิตสํานึกอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม (ค่าเฉลีย่ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) เป็ นองค์กรทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
(ค่าเฉลีย่ 3.91ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.80) เป็ นผูน้ ําด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลีย่ 3.89 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.88)
และ เป็ นองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพในการก้าวสูร่ ะดับสากล (ค่าเฉลีย่ 3.82 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.90)
3. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์องค์กรด้านภาพรวมขององค์กร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามเห็นในระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ 3.86 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประเด็นทัง้ 4 ข้อ มีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ มีศกั ยภาพด้านการเงิน (ค่าเฉลีย่ 3.84 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.90) มีสมรรถนะทีส่ ามารถสะท้อนถึง
การบริหารยุคใหม่ (Modern management) (ค่าเฉลีย่ 3.80 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.85) เป็ นองค์กรที่ทนั สมัย
(ค่าเฉลีย่ 3.87 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.85) และทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.88)
4. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อภาพลักษณ์องค์กรด้านทีม่ สี ่วนร่วมต่อนโยบายพลังงานของประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มคี วามเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.99 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประเด็นทัง้
3 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เป็ นองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย
(ค่าเฉลีย่ 4.01 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.90) เป็ นองค์กรทีม่ สี ่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการใช้พลังงานทดแทนใน
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ประเทศไทย (ค่าเฉลีย่ 3.99 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.96) และ เป็ นองค์กรทีด่ ําเนินกิจการสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ ด้านความมันคงทางพลั
่
งงาน (ค่าเฉลีย่ 3.89 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.83)
ส่วนที่ 3 การได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้โซล่าเซลล์ จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเรื่องโซล่าร์เซลล์ 1-3 ครัง้ ต่อเดือน (ค่าเฉลีย่ 1.98 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.93) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รบั ข่าวสารจากสื่อด้านอินเตอร์เน็ต เป็ นอันดับหนึ่ง (ค่าเฉลี่ย 2.51 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.32) รองลงมาได้แก่ โทรทัศน์ (ค่าเฉลีย่ 2.22 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.12) หนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลีย่ 2.13
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.15) สือ่ บุคคล เช่น คนรูจ้ กั เพื่อน ญาติพน่ี ้อง (ค่าเฉลีย่ 2.00 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.08)
นิตยสาร (ค่าเฉลีย่ 1.93 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.08) นิทรรศการ (ค่าเฉลีย่ 1.87ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.05)
โปสเตอร์/โบรชัวร์ (ค่าเฉลีย่ 1.82 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.03) ป้ายโฆษณา (ค่าเฉลีย่ 1.79 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
1.01) และวิทยุ (ค่าเฉลีย่ 1.69 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.98) ตามลําดับ
ส่วนที่ 4 ความคิ ดเห็นต่อเครื่องหมายคุณภาพด้านการเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่าองค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.18 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ประเด็นทัง้ 5 ข้อ มีค่าเฉลีย่ อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ องค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรอง ควรมีการสื่อสาร ให้ผู้มสี ่วนได้เสียต่อองค์กรรับทราบข้อมูล (ค่าเฉลี่ย
4.27 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.75) เครื่องหมายคุณภาพ (ตรารับรอง)ควรมีการตรวจสอบและต่ออายุทุกปี (ค่าเฉลีย่
4.23 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.80) เครื่องหมายคุณภาพ (ตรารับรอง) ควรรับรองโดยองค์กรอิสระ/สถาบันด้านพลังงาน
และสิง่ แวดล้อม ระดับสากล (ค่าเฉลีย่ 4.21 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.82) องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ควรมีเครื่องหมาย
คุณภาพรับรองด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (ค่าเฉลีย่ 4.05 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.87) และเครื่องหมายคุณภาพ
(ตรารับรอง) ควรรับรองโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย (ค่าเฉลีย่ 3.89 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.96)
การทดสอบสมมุติฐานการวิ จยั
จากการทดสอบสมมุตฐิ านทางสถิติ พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ ไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ค่าทีไ่ ด้จากการ
ทดสอบสมมุตฐิ าน คือ ปจั จัยด้านเพศ Prop = 0.233 ปจั จัยด้านอายุ Prop = 3.343 ปจั จัยด้านการศึกษา Prop =
0.702 ปจั จัยด้านอาชีพ Prop = 0.659 ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน Prop = 0.827 ซึง่ ค่าความน่าจะเป็ นของปจั จัย
ส่วนบุคคลดังกล่าว มีค่ามากกว่าค่านัยสําคัญทีก่ าํ หนดไว้ ณ ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
2. ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูข้ ่าวสารเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์แตกต่างกันอย่างเป็ น
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ค่าทีไ่ ด้จากการทดสอบสมมุตฐิ านคือ Prop = 0.049 ซึง่ มีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคัญที่
กําหนด ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ แต่ปจั จัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีผลต่อการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์ไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ค่าที่
ได้จากการทดสอบสมมุตฐิ าน คือ ปจั จัยด้านเพศ Prop = 0.894 ปจั จัยด้านอายุ Prop = 0.241 ปจั จัยด้านการศึกษา
Prop = 0.702 ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน Prop = 0.130 ซึง่ ค่าความน่าจะเป็ นของปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน มีค่ามากกว่าค่านัยสําคัญที่กําหนดไว้ ณ ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
3. ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมาตรฐานการ
รับรองด้านความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ค่าที่ได้จากการ
ทดสอบสมมุตฐิ าน คือ ปจั จัยด้านเพศ Prop = 0.448 ปจั จัยด้านอายุ Prop = 0.698 ปจั จัยด้านการศึกษา Prop =
0.901 ปจั จัยด้านอาชีพ Prop = 0.921 ปจั จัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน Prop = 0.930 ซึง่ ค่าความน่ าจะเป็ นของปจั จัย
ส่วนบุคคลดังกล่าว มีค่ามากกว่าค่านัยสําคัญ ทีก่ าํ หนดไว้ ณ ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์อยู่ในระดับดี
โดยภาพลักษณ์ขององค์กรนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ
1.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2.ด้านความเป็ นผูน้ ํา
3.ด้านภาพรวมองค์กร
4.ด้านความมีสว่ นร่วมต่อนโยบายพลังงานของประเทศ
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์เป็ นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รองลงมาคือด้านความมีสว่ นร่วมต่อนโยบายพลังงานของประเทศ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างมีการรับ
ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมากทีส่ ุด รองลงมาคือ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยว่าองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การรับรองจาก
สถาบัน พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับสากล โดยควรมีก ารต่ ออายุทุกปี และสื่อสารให้ผู้ม ีส่ว นได้เสียต่ อองค์กรได้
รับทราบข้อมูล
สมมุติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั สรุปว่า ปจั จัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่ อ
ความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของโซล่าร์เซลล์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าเซลล์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือภาพลักษณ์ในด้านความมีสว่ นร่วมต่อนโยบายพลังงานของประเทศ
ดัง นั น้ หน่ ว ยงานและองค์ก รต่ า ง ๆ ควรดํ า เนิ น การส่ ง เสริม ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รที่ใ ช้โ ซล่ า ร์เ ซลล์ ใน
ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเป็ นอันดับแรก ได้แก่ การแสดงถึงความเป็ น
องค์กรสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) การช่วยลดภาวะโลกร้อน และการลดการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทัง้ นี้ผลการวิจยั ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ[.5.] ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีท่ ําการ
วิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงสํารวจ ผลการวิจยั พบว่าสิง่ ทีโ่ ดดเด่นในการรับรูแ้ ละมีส่วนในการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคมาก
ทีส่ ุดโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ดีเอ็นเอของแบรนด์กลาง (ไอเดีย) คือ “การคิดพื่อสิง่ ทีด่ ขี น้ึ ” (Think for the
better) และส่วนเสริมดีเอ็นเอ (กรีน) ซึ่งมาจากแนวคิดสินค้าที่เลือกนํ าเสนอแก่ผู้บริโภค นัน่ คือ “ความเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม” (For a better Environment) ดังนัน้ ดีเอ็นเอของแบรนด์ใหม่น้ี (ไอเดียกรีน) จึงกลายเป็ น “การคิดเพื่อ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ ” (Think for a Better Environment) นอกจากนี้ยงั มีผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ซึง่ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกคือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 25% ภายในปี พ.ศ.
2564 โดยมีส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์คอื เพื่อเสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียว
แบบครบวงจร
อย่างไรก็ดี ข้อมูลเรื่องโซล่าร์เซลล์ในประเทศไทยเป็ นเรื่องทีย่ งั ไม่แพร่หลาย เนื่องจากขาดการสนับสนุ นอย่าง
จริงจัง แต่จากแนวโน้มในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมาก็นับได้ว่าโซล่าร์เซลล์ มีการพัฒนามากขึน้ อย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้าน
ข้อมูลมูลข่าวสาร การให้ความสนใจจากองค์กรทัง้ รัฐบาลและเอกชน รวมถึงภาคประชาชน และรวมถึงจํานวนของ
องค์กรต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความสนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ก็ได้หนั มาใช้โซล่าร์เซลล์
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กรมากขึน้
สมมุติฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์
ต่างกัน
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ผลการวิจยั สรุปได้ว่า ปจั จัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการ
รับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์ไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ แต่ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน
มีผลต่อการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
จากผลการวิจยั จะเห็นได้ว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารแตกต่างกัน
ออกไป ซึง่ จากการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า สือ่ อินเตอร์เน็ตเป็ นช่องทางทีก่ ลุ่มเป้าหมายได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับโซล่าร์เซลล์มาก
ทีส่ ุด คือ 1-3 ครัง้ ต่อเดือน รองลงมาคือ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ตามลําดับ ดังนัน้ องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้าง
ภาพลักษณ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้ นที่ส่อื อินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก รองลงมาคือ
โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ แต่แนวโน้มการใช้ชวี ติ ของกลุ่มเป้าหมายจะใช้สอ่ื อินเตอร์เน็ตสูงขึน้ เรื่อยๆ โดยผลการวิจยั
ในครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [3] เรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพ
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับ การศึกษาและรายได้ อย่ างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 แสดงให้เห็น ว่า ความก้า วหน้ าของระบบ
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสือ่ สารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคมคือ เครือข่ายทางสังคมทีร่ จู้ กั กัน
ในนามใหม่ว่า “สังคมออนไลน์” (Online Community) หรือสังคมเสมือน (Virtual Community) และพฤติกรรมการเข้า
ใช้สงั คมออนไลน์ ระดับบ่อย โดยใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร พบปะสังสรรค์และติดตามข่าวสารที่กําลังเป็ นกระแสนิยมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สมมุติฐานที่ 3 ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านความ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างเป็ นนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยว่า
องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ควรมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การรับรองจากสถาบัน
พลังงานและสิง่ แวดล้อมระดับสากลเป็ นอันดับแรก และหน่ วยงานของรัฐบาล ได้รบั การยอมรับรองลงมา โดยควรมีการ
ต่ออายุทุกปี และสือ่ สารให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียต่อองค์กรได้รบั ทราบข้อมูล ซึง่ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับมารฐาน ISO 14000
และ ISO 50001 ซึง่ ISO 14000 เป็ นมาตรฐานสําหรับระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมซึง่ ช่วยให้องค์กรมีการจัดการ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากกิจกรรมทีด่ ําเนินการได้ดขี น้ึ และเพื่อแสดงถึงการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมขององค์กร ส่วน
ISO 50001 เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับพลังงานเพื่อทําให้องค์กรมีระบบและกระบวนการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานซึง่
มีผลทําให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
ทัง้ นี้ จ ากผลการวิจ ัย ทัง้ สามสมมุ ติฐ านข้า งต้น จะเห็น ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ ม ีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ
ภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าเซลล์ไปในทิศทางเดียวกัน นันคื
่ อ ภาพลักษณ์ทโ่ี ดนเด่นทีส่ ดุ ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าเซลล์
เป็ นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า องค์กรที่ใช้โซล่าเซลล์ควรมี
มาตรฐานรับรองด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรรับรองโดยหน่ วยงานอิสระทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พลังงานและสิง่ แวดล้อมระดับสากล จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถนําไปต่อยอดเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้นอกจากนี้ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการใช้โซล่าร์เซลล์ ยังสามารถนําไปสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยสื่อสารประชาสัม พันธ์ไปยังกลุ่มเป้ า และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อให้
รับ ทราบว่ า องค์ก รมีกิจ กรรมที่เ อาใจใส่ต่ อ สัง คมและเป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง ป จั จุ บ ัน มีผู้บ ริโ ภคจํา นวนมาก
โดยเฉพาะชาวต่างชาติทใ่ี ห้ความสําคัญกับสถาบันหรือองค์กรทีด่ ําเนินกิจการด้วยความเอาใจใส่ต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้
ประเด็นการสร้างภาพลักษณ์ด้วยโซล่าร์เซลล์น้ี ถือเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ท่สี ามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย ให้
เป็ นลูกค้าที่ภกั ดีและสนับสนุ นองค์กรได้ในระยะยาวได้ โดยในเชิงการตลาดนัน้ หากธุรกิจที่มสี นิ ค้าหรือบริการเท่ า
เทียมกันทุกด้าน ผู้บริโภคจะพิจารณาและตัดสินใจเลือกสนับสนุ นสินค้าจากองค์กรที่ให้ความสําคัญกับสังคมและ
สิง่ แวดล้อมมากกว่าคู่แข่ง
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. จากผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์นนั ้ ไปในทิศทางเดียวกัน นัน่
คือ เป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นผูน้ ําด้านด้านเทคโนโลยี มีภาพลักษณ์ทด่ี โี ดยรวมและเป็ นองค์กรทีม่ สี ่วน
ร่วมต่อนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศไทย ซึง่ จากข้อมูลดังกล่าวนี้ผวู้ จิ ยั เห็นว่าองค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์สามารถ
นําไปพัฒนาต่อยอดเรื่องการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ขององค์กรได้ในระยะยาวเพื่อทําให้ระยะเวลาในการ
คืนทุนจากการลงทุนติดตัง้ โซล่าร์เซลล์ลดลง เนื่องจากปจั จุบนั องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ส่วนใหญ่ใช้โซล่าร์เซลล์ในแง่ของ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพียงด้านเดียวเท่านัน้
2. องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ควรทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ อินเตอร์เน็ต เป็ นสือ่ หลัก เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลทีแ่ สดง
ถึงการใช้โซล่าร์เซลล์ขององค์กรให้กบั ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องและประชาชนทัวไปได้
่
รบั ทราบ เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าสื่อ
อินเตอร์เน็ ตเป็ นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายเปิ ดรับมากที่สุด และมีแนวโน้ ม จะมากขึ้นอีกในอนาคต ทัง้ ยังเป็ นสื่อที่รวดเร็ว
ประหยัดงบประมาณและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับทีน่ ่าพอใจ
3. องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์ควรผลักดันให้องค์กรได้รบั การรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิง่ แวดล้อมระดับสากล จากผลการวิจยั พบว่าภาพลักษณ์ในด้านการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและการทําเพื่อสังคม
เป็ นภาพลักษณ์ทม่ี คี วามโดดเด่นทีส่ ดุ โดยภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ซึง่ มีรายละเอียดคือ การช่วยลดภาวะโลกร้อน การช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ การเป็ นองค์กรสีเขียว
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะมีความเชื่อมันและเห็
่
นด้วยหากองค์กรที่ใช้โซล่าร์เซลล์ได้รบั ตรา
รับรองในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานซึง่ เป็ นองค์กรอิสระ (Third party)
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในทําวิจยั ครัง้ ต่อไปสามารถใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงและใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและสะท้อนความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริงมากขึน้ เพื่อสามารถนําไปต่อยอดสูก่ ารทําแผนยุทธศาสตร์การ
เป็ นองค์กรสีเขียวได้ในระยะยาว
2. องค์กรทีใ่ ช้โซล่าร์เซลล์สามารถนําข้อมูลจากการวิจยั ครัง้ นี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรทีใ่ ช้พลังงานทดแทนและการอนุรกั ษ์พลังงานได้ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ
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